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InhoudVan de redactie 
Het nieuwe jaar is alweer enige weken oud, het voorjaar staat voor 
de deur. Voor onze ouders en grootouders was dat vroeger het mo-
ment van de grote schoonmaak. Het huis werd ‘op de kop gezet’, 
alles werd afgestoft, het linnengoed werd nog weer een keer gewas-
sen en gestreken en kleding en beddengoed werd buiten gelucht.

Zo erg was het voor uw redactie nog niet, maar toch vonden we 
het tijd worden om na ruim acht jaar en 33 nummers van De Hes-
sencombinatie ons blad ook op te frissen. De eerste keer na al die 
jaren.
Ongetwijfeld heeft u al gezien dat het eerste nummer van dit nieu-
we jaar er anders uitziet, duidelijk eigentijdser. Graag willen wij op 
deze plaats onze complimenten overbrengen aan Inge Pelgrom. Zij 
heeft als vormgeefster bij onze huisdrukker Opmerkers veel tijd en 
vooral veel creativiteit gestopt in de look van ons blad voor wellicht 
de komende 33 nummers. We zijn er bijzonder blij mee.

Om het blad niet alleen mooi maar ook inhoudelijk aantrekkelijk 
te maken, is uw redactie ook voor dit nummer weer aan de slag 
gegaan. En de inhoud is afwisselend en boeiend. Telkens zijn we 
blij en verrast over alles wat er in Drempt, Hummelo en Keppel 
gebeurt, nu en in het verleden.
Naast onze vaste columnisten treft u zeer lezenswaardige bijdra-
gen aan over onder andere Villa Zuylenkamp in Hummelo, een 
bijzonder verhaal over golftalent Ché de Bake, over vrijwilligers 
die betrokken zijn bij het Hessenbad, de Keppelrun en de rom-
melmarkt op Hemelvaartsdag. Boeiend is ook een bijdrage over de 
roofvogels in onze voormalige gemeente. Een leerlooierij en Kozak-
ken komen aan bod in een verhaal over boerderij Schemmink, 
de buurtpreventie-app wordt besproken en we schenken in dit 
nummer en de komende afleveringen ook aandacht aan truckers in 
onze dorpen. Zeven jonge inwoners vertellen iets over de komende 
examenperiode.

Wij wensen u veel leesplezier en wellicht een inspirerende grote 
schoonmaak.
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Colofon
De Hessencombinatie

Magazine voor de inwoners van Voor-
Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, 
Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie 

Ceciel Bremer, Maaike Harkink,
Marian Oosterink, Rinus Rabeling
en Henk ten Zijthoff 
E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl, 
telefoon: 0313-472968 (Rinus Rabeling)

Aan dit nummer werkten mee

Anke Goossens, Hans Jansen, Gijs Jolink, 
Gerard van der Kamp, Mart de Kruif, Jeroen 
te Lindert, Anouk Mast, Arien Netjes, Josée 
Postmaa, Frans Stam, Leo Tholhuijsen. 

Fotografie

Fred van Daalen, Duncan de Fey, Gemeente 
Bronckhorst, Wim van Hof, Alec Lansink, 
Lex Modderkolk, Arien Netjes, Marian 
Oosterink, PR Keppelrun, Rinus Rabeling, 
Liesbeth Spaansen, Bastiaan Willemsen.

Advertenties/Marketing

Wim Fontein, Patrick Verheij
Voor vragen of informatie:
06-20 44 38 10 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk 

Opmerkers, Doetinchem

Auteursrecht

Overname van artikelen (of delen ervan) 
uit deze uitgave is niet toegestaan zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Dat geldt ook voor 
vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op 
internet of opslaan in een databank.
Dit magazine wordt met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien 
van de juistheid van de inhoud kan echter 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De Hessencombinatie is een uitgave van voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer 
per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt, 
Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte 
van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie wordt verspreid rond 12 juni 2019

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl of
telefoon: 0314-382533 (Josée Postmaa).

Abonnement 

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De Hessencombinatie of wenst u het 
magazine op naam per post te ontvangen, dan is een abonnement voor 20 euro per 
jaar mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de redactie:
06-15445341 (Ceciel Bremer) of een e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl.
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| Bestellen via eigen website mogelijk

|	 Euroflorist	lid

VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
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Wij ondersteunen ondernemers
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Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik in Zuidwest-Engeland voor een korte vakantie, midden in het 

hoogtepunt van de Brexit-discussie. Op televisie, in de media of in de pub, de meningen zijn fundamen-

teel verdeeld en in beton gegoten. De scheidslijn tussen voor- en tegenstanders gaat dwars door families 

en vriendschappen heen. Vrij bizar om te zien hoe een heel land zich concentreert op iets dat een volk 

verdeelt, niet op wat mensen bindt. En dat allemaal op grond van een referendum dat aan alle kanten 

rammelt en gekaapt werd door duistere figuren die appelleren aan de laagste gevoelens van de mens: 

angst en afgunst.

Maar maakt u zich geen zorgen. Uw voorzitter gaat niet de politiek in en heeft ook niet de intentie een 

algemeen columnist te worden. Mij net iets te makkelijk, overal commentaar op te leveren zonder verant-

woordelijkheid te dragen. Want soms moet je gewoon niet praten maar doen. Dat geldt zeker voor duur-

zaamheid. We kunnen oeverloos praten aan klimaattafels, eindeloos onderzoeken wie voor de kosten 

moet opdraaien of maar hopen dat de vooruitgang van de technologie ons gaat helpen, maar uiteindelijk 

brengt je dat niet veel verder. Je kunt beter wat gaan doen.

Daarom ben ik blij dat we een aantal mensen hebben gevonden om duurzaamheid binnen onze vereni-

ging uit te werken. Dat bestaat uit twee grote lijnen. Enerzijds gaan we onderzoeken hoe we ons energie-

gebruik omlaag kunnen brengen. Minder verbruik door meer zuinigheid, maar ook door nieuwe techno-

logie in te zetten. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we op ons terrein, samen met anderen, energie 

kunnen opwekken. Dat klinkt allemaal simpel, maar is het niet. Er lijken veel mogelijkheden te zijn, 

maar als je er dieper induikt, wordt de wereld vaak net iets anders. Je kunt wel zonnepanelen plaatsen, 

maar als je de opgewekte stroom niet tegen betaling kunt leveren aan het energienet is het een slechte 

investering. Kortom: het vereist tijd en kwaliteit om in het doolhof van duurzaamheid de weg te vinden. 

Die tijd gaan we ook nemen. Ten slotte gaan we ook onderzoeken op welke wijze we de noodzakelijke 

investeringen kunnen financieren. 

We hopen volgend seizoen met concrete voorstellen te komen. Als dat allemaal 

lukt, is dat praktisch goed voor de vereniging. Het drukt de kosten en levert 

misschien nog wat op ook. En daarnaast maken we ons kleine wereldje 

misschien een beetje beter. Niet wereldschokkend, maar beter dan 

praten. 

Meer zuinigheid en nieuwe technologie

Column

Soms moet 

je gewoon 

niet praten 

maar doen.
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Mart de Kruif
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a d v e r t o r i a l a d v e r t o r i a l

In de zomer van 2016 kwam het Bussumse echtpaar naar Hummelo om te wo-
nen en te werken dicht bij de natuur. Hun grote collectie oude en antieke kroon-
luchters die ze zelf opknappen, kreeg een plek in de monumentale schuur uit 
1813 en op de deel van de boerderij die in 1915 opnieuw werd gebouwd. Han: ‘Hier 
op de deel hangen uitsluitend Hollandse kroonluchters. We hebben een zeer 
gevarieerd en betaalbaar aanbod. Nergens zie je er meer bij elkaar. Hollandse 
kroonluchters bestaan al sinds de 17e eeuw. Je ziet ze ook veel op oude schilde-
rijen, zoals van Vermeer. Deze kroonluchters behoren tot het Nederlands Cultu-
reel Erfgoed. Het mooie is dat wij ze hier op De Goedenberg hebben tentoon-
gesteld. En de boerderij behoort met haar monumentale status natuurlijk ook 

tot het Nederlands Cul-
tureel Erfgoed.’ In lange 
rijen hangen de kroon-
luchters - allemaal voor-
zien van LED-verlich-
ting - verspreid over de 
grote deel. ‘Onderaan de 
kroonluchters zie je een 
grote bol.  Daarom wor-
den deze lampen ook wel 
bolkronen of balkronen 
genoemd. De bol was 
nodig om de lamp extra 
zwaar te maken zodat hij 

Van der Lans Antiek:
‘Hollandse kroonluchters behoren 

tot ons Cultureel Erfgoed’
Na tweeënhalf jaar renoveren, ziet de monumentale boerderij De Goedenberg aan de Hessenweg er 
van binnen en van buiten als nieuw uit. Maar wie denkt dat Han en Saskia van der Lans nu wel 
klaar zijn met klussen, heeft het mis. ‘Het grootste werk is nu af maar we hebben nog meer plannen.’

stil bleef hangen. Maar zo’n bol had 
natuurlijk ook een decoratieve func-
tie. Het kaarslicht in de bol gaf extra 
schittering’, legt Saskia uit terwijl 
ze een kroonluchter aanwijst. ‘Deze 
bolkroon is gemaakt van messing. 
Messing is een legering van koper 
en zink. Messing is geel van kleur en 
wordt daarom geelkoper genoemd. We 
hebben ook bronzen kroonluchters. 
Brons is een legering van koper en tin. 
Brons weegt zwaarder dan messing en 
klinkt als een klok’, en ze tikt tegen de 
kroonluchter. En het is inderdaad net 
alsof er een oude klok slaat. 

Lamp als kostbaar bezit
De collectie Hollandse kroonluchters 
met enkele en dubbele rij verlichting 
bestaat ook uit messing bolkronen 
die bij de fabricage zijn gebruineerd. 
Daardoor heeft de lamp een antieke 
kleur gekregen. ‘Vanaf 1950 zijn er ook 
vernikkelde en verchroomde bolkro-
nen gemaakt. Ze hebben een moder-
ne uitstraling en zijn daarom prima 
geschikt om een hedendaags interi-
eur een klassiek accent te geven’, licht 
Saskia toe. Han en Saskia hebben veel 
kennis van kroonluchters. ‘Alles wat 
erover gezegd en geschreven is, zit wel 
in ons hoofd’, zegt Han en hij pakt de 
vakliteratuur erbij en laat foto’s van 
oude schilderijen zien. ‘Weet je wat 
zo mooi is? Vroeger had men alleen 
maar een kaarsje of een olielampje 
dat licht gaf. Op oude schilderijen zie 
je vaak ook dat het toen heel donker 
was in huis. Een lamp was vroeger iets 
heel bijzonders, een kostbaar bezit. 

Veel antieke kroonluchters met kaarsen kun je helemaal uit elkaar halen. Elk 
onderdeel, elke arm kun je apart schoonmaken en poetsen zoals dat vroeger 
ook werd gedaan. Daar was men heel zuinig op. Bovendien weerkaatst er dan 
meer licht. Dat gaf een rijke uitstraling.‘

Kerkuil op nieuwe plek
Aan het begin van dit jaar is de schuur achter de monumentale schuur opge-
knapt. ‘De schuur is nu bekleed met rabatdelen en heeft dakpannen in plaats 
van golfplaten. Die uitstraling past beter bij de boerderij. Achter de schuur heb-
ben we een carport gemaakt. Aan de westzijde lijkt de schuur gewoon verlengd 
maar die extra meters zijn vanaf de Hessenweg niet zichtbaar waardoor de 
carport mooi is verwerkt in het geheel. Voor de bestrating van de carport heb-
ben we antieke klinkers uit het Openlucht Museum gebruikt. Dat past hier na-
tuurlijk prima. Nu dat is afgerond, kan de grote loods achterop het erf worden 
afgebroken. Op die plek komt onze energietuin. We willen De Goedenberg ener-
gieneutraal maken. Het liefst met een combinatie van wind- en zonne-energie 
maar we moeten nog bekijken of dat haalbaar is en passend bij deze locatie’, 
laat Han weten. Met de sloop van de loods in het vooruitzicht is de uilenkast 
eerder dit jaar ook verplaatst naar de deel van de boerderij. De Vogelwerkgroep 
Doesburg heeft de kerkuil geringd en in een keurig afgetimmerd gedeelte op de 
hooizolder geplaatst.

Meer biodiversiteit
Met de renovatie van de boer-
derij, de oude monumentale 
schuur en het opknappen van 
de schuur achter de rug, lijkt 
het klussen even voorbij voor 
het echtpaar Van der Lans. 
Maar niets is minder waar, ver-
tellen ze lachend. ‘De schuur is 
nu van buiten mooi opgeknapt 
maar ook van binnen willen 
we daar nog aan de slag. Iso-

leren, een andere indeling en onze 
fotostudio willen we professionalise-
ren. Verder hebben we ook plannen 
met de 5 hectare grond rondom de 
boerderij die we beheren. Die grond 
is natuurgebied bestaande uit weilan-
den, een stiltegebied met reeën en een 
poel met kikkers en salamanders. We 
laten de grond verschralen door al-
leen maar te maaien en het gras af te 
voeren. Op die manier krijgen natuur-
lijke zaden meer kans. De provincie 
heeft dit gebied gekenmerkt als een 
kruiden- en faunarijk grasland. We 
hebben er een expert naar laten kij-
ken en om advies gevraagd hoe we de 
biodiversiteit kunnen vergroten. Het 
is mooi als er hier straks meer bijen, 
vlinders en insecten vliegen. Rondom 
de boerderij willen we ook nog wat 
bomen en meidoornhagen aanplan-
ten zodat het wat natuurlijker wordt’, 
zegt Han die zijn inspiratie haalt uit 
het boek Natuur op eigen erf. ‘En we 
zijn ook van plan om de omgeving van 
Hummelo te verkennen want dat is er 
de afgelopen drie jaar door de reno-
vatie ook nog niet van gekomen’, vult 
Saskia lachend aan. 

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze show-
room te bezoeken? Alle lampen 
staan op onze website en zijn 
online te bestellen. U kunt ons 
ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle 
werkdagen telefonisch bereik-
baar van 09.00 uur tot 21.00 uur 
op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 
Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
` Volg ons op Facebook

Lees ook deel 4   In het juninummer leest u meer over kristallen kroonluchters, de energietuin en de erfbeplanting.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, op zondag van 12.00 - 
16.00 uur, en op afspraak.
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het echtpaar Van der Lans. 
Maar niets is minder waar, ver-
tellen ze lachend. ‘De schuur is 
nu van buiten mooi opgeknapt 
maar ook van binnen willen 
we daar nog aan de slag. Iso-

leren, een andere indeling en onze 
fotostudio willen we professionalise-
ren. Verder hebben we ook plannen 
met de 5 hectare grond rondom de 
boerderij die we beheren. Die grond 
is natuurgebied bestaande uit weilan-
den, een stiltegebied met reeën en een 
poel met kikkers en salamanders. We 
laten de grond verschralen door al-
leen maar te maaien en het gras af te 
voeren. Op die manier krijgen natuur-
lijke zaden meer kans. De provincie 
heeft dit gebied gekenmerkt als een 
kruiden- en faunarijk grasland. We 
hebben er een expert naar laten kij-
ken en om advies gevraagd hoe we de 
biodiversiteit kunnen vergroten. Het 
is mooi als er hier straks meer bijen, 
vlinders en insecten vliegen. Rondom 
de boerderij willen we ook nog wat 
bomen en meidoornhagen aanplan-
ten zodat het wat natuurlijker wordt’, 
zegt Han die zijn inspiratie haalt uit 
het boek Natuur op eigen erf. ‘En we 
zijn ook van plan om de omgeving van 
Hummelo te verkennen want dat is er 
de afgelopen drie jaar door de reno-
vatie ook nog niet van gekomen’, vult 
Saskia lachend aan. 

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze show-
room te bezoeken? Alle lampen 
staan op onze website en zijn 
online te bestellen. U kunt ons 
ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle 
werkdagen telefonisch bereik-
baar van 09.00 uur tot 21.00 uur 
op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 
Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
` Volg ons op Facebook

Lees ook deel 4   In het juninummer leest u meer over kristallen kroonluchters, de energietuin en de erfbeplanting.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, op zondag van 12.00 - 
16.00 uur, en op afspraak.
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Tekst: Gerard van der Kamp
Foto’s: Wim van Hof

Bij de schoolkeuze na zijn mavo-opleiding 
aan het Ludgercollege werd Ché getipt om 
zijn passie voor het golfen te combineren 
met een studie. Op niveau sporten en tege-
lijkertijd een opleiding volgen, daarvoor is 
deze Young Talent Academy, onderdeel van 
het ROC Nijmegen, juist opgericht.
‘Sporters’, zei inspirator Johan Cruijff, ‘bezit-
ten een aantal specifieke kwaliteiten. Ze zijn 
bijvoorbeeld betrokken, prestatie- en doel-
gericht’. Met die eigenschappen en de juiste 
opleiding kun je een succesvol professional 
worden in de wereld van sportmanagement 
en -marketing.

Ché nam deel aan een proefdag. Hij kreeg 
veel informatie, een rondleiding, deed mee 
aan lessen en moest een opdracht maken. 
Zijn twijfel tussen het CIOS in Arnhem en 
het YTA in Nijmegen was door deze dag 
wel weggenomen en hij schreef een sol-
licitatiebrief om tot de opleiding te worden 
toegelaten. In die brief moest hij aantonen 
dat hij een talentvol sporter, ja een topgol-
fer is, en in de hoogste competitie voor zijn 
leeftijdsklasse speelt. En dat doet hij als lid 
van Heren 1 van de ‘Rosendaelsche Golfclub’ 
in Arnhem, een van de oudste golfclubs in 

Nederland, opgericht in 1895. Sinds juni 
2018 maakt Ché deel uit van het jonge team 
van zes spelers onder leiding van coach en 
golfpro John Boerdonk. Na een uitgebreid 
intakegesprek werd Ché toegelaten tot deze 
driejarige mbo-opleiding Marketing, com-
municatie en evenementenorganisatie.

’t Zelle

Ché is van kind af aan opgegroeid met golf. 
Niet zo verwonderlijk als je weet dat zijn 
ouders jarenlang de Golfshop van Golfclub
’t Zelle – opgericht in 1992 – op het gelijk-
namige Landgoed tussen Hengelo en Ruurlo 
bestierden. ‘Als klein jongetje liep hij al 
tussen de spelers’, vertelt moeder Carola, 
‘en kreeg hij de eerste lesjes van Marco.’ 
Marco de Bake, de vader van Ché, is al meer 
dan 25 jaar verbonden aan Golfclub ’t Zelle. 
Hij geeft lessen (in groepsverband en privé), 
clinics en hield zich ook bezig met het 
jeugdtopsportteam van de golfclub.
Ché is dan ook als het ware ondergedom-
peld in het golfspel en speelde vanaf zijn 
zesde wedstrijdjes. Eerst op de shortgolf/
par3-baan, later op de wedstrijdbaan. Hij 
bleek over veel talent te beschikken. Toch 
lag het niet een, twee, drie voor de hand 
dat hij de weg van topsporter op zou gaan. 
Ook voetbal en dan vooral het spelen bij 
HC ’03 heeft hij lang leuk gevonden. ‘Je zit 
dan in een team en doet heel veel samen’, 
zegt hij daarover. Halverwege de middel-
bare schoolopleiding komt de definitieve 
keuze voor het individuele spel, voor het 
golfspelen.

Golf Talent Ontwikkeling Nederland 
(GolfTON)

Ché doet mee aan het project ‘Golf Talent 
Ontwikkeling Nederland’. Drie gedreven en 
ervaren golfpro’s in Eindhoven, Noordwijk 
en Arnhem ontwikkelden een plan om 
talentvolle spelers een goed programma 
aan te bieden waarin de individuele ontwik-
keling centraal staat. De begeleiding wordt 
gegeven door topcoaches en (oud)spelers 
die hun sporen hebben verdiend in de 
golfsport. De spelers zijn in diverse catego-
rieën ingedeeld zoals potentials, talenten, 
topamateurs, professionals en individueel. 
Voor elk een eigen programma naast het 
wedstrijdprogramma van de clubs. Een 
eigen programma met leerdoelen die steeds 
iets hoger worden gesteld.

Ché de Bake heeft een druk schema

Er wordt dan ook door het gezin De Bake 
veel gereisd door heel Nederland en soms 
naar het buitenland. ‘Maar’, zegt Ché zelf, 
‘als je niet goed genoeg bent in Nederland, 
heb je internationaal niets te zoeken.’
Zo’n 35 toernooien speelt hij in één seizoen. 
Dat betekent vaak weg in de weekenden en 
de vakanties.
Dit jaar zal het accent meer komen te liggen 
op internationale toernooien, ook in het 
buitenland. ‘Spelen met internationals is 
bijzonder. Het zijn vaak speciale ‘ego’s’, niet 
zo sociaal.’ 

Een toernooi duurt vaak drie dagen. De 
eerste dag is het uitproberen van de baan 

Ché de Bake, talentvol golfer
Ché de Bake (16) uit Hoog- Keppel 
volgt sinds de zomer van 2018 
een opleiding aan de Young 
Talent Academy (voorheen Johan 
Cruijffcollege) in Nijmegen.
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Voor meer informatie, kijk op www.hessenhuus.nl
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en de holes. De twee andere dagen zijn 
wedstrijddagen, waarbij een traject van 18 
holes wel ongeveer vier uur kan duren.
Ché laat een boekje zien met de 18 holes 
van een bepaalde golfbaan. Daarop heeft 
hij aantekeningen staan met diverse 
gegevens die van belang zijn om in zo min 
mogelijk slagen van de tee (afslagpunt) de 
green met de door een vlag gemarkeerde 
hole (putje) te bereiken. Afhankelijk van de 
lengte van de hole wordt vastgelegd in hoe-
veel slagen de hole gespeeld zou moeten 
worden (‘par’). Er komt veel rekenwerk aan 
te pas, uitmeten van de pins, de windkracht 
en -richting, obstakels, etcetera.

Dat is wat Ché ook zo trekt aan de golfsport. 
‘Het is moeilijk, je techniek is nooit af en 
het stelt je mentaal behoorlijk op de proef.’ 
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En 
blessures vermijden.
Zeker 2 tot 3 uur krachttraining in de week 
en veel trainen met Heren 1 op de Rosen-
daelsche baan. Veelal op de donderdag en 
vrijdag en de wedstrijden in het weekend. 
Zijn ultieme droom is om beter te worden 
dan Joost Luiten, een zeer succesvolle
Nederlandse golfspeler.

Terug naar school…

De overgang van het Ludgercollege naar de 
Young Talent Academy was groot. Er wordt 
heel veel zelfstandigheid van de student 
verwacht. Plannen, zelfstudie, afspraken 
maken, studieruimte zoeken en zo voorts. 
Er wordt per kwartaal gewerkt aan projec-

ten, ondersteund door specifieke vakken als 
communicatie, sportmarketing en evene-
menten. Daarnaast zijn er de algemene 
vakken als Nederlands, rekenen, Engels en 
ook Spaans (invloed van Johan Cruijff).
Ché laat het rooster op zijn laptop zien, 
de onmisbare elektronische leeromge-
ving. Want ook al sport je elders, heb je 
toernooien en wedstrijden, de opleiding is 
flexibel en op maat. Je werkzaamheden en 
resultaten worden goed in de gaten gehou-
den. En dat geldt ook voor je deelname aan 
de lessen en de projecten. Maar bijzonder 
blijft het om samen met andere talentvolle 
sporters deze opleiding aan de Young Talent 
Academy te kunnen volgen. Zo zijn er in 
zijn groep natuurlijk voetballers, maar ook 
rugbyspelers en zelfs een kartster.
De drie studiejaren zijn verdeeld in een 

basisjaar en twee profieljaren waarin de stu-
denten ook stage gaan lopen. Aan het eind 
van de opleiding is er als topsporter mét 
een diploma van de Young Talent Academy 
een zeer grote kans op een baan die iets te 
maken heeft met sport. Maar je kunt ook 
doorstuderen op hbo-niveau bij een van de 
Johan Cruijff Academies in ons land.

Of hij later, net als zijn vader, coach of 
trainer wil worden, weet Ché nog niet. 
Morgen eerst toetsen voor Engels en Spaans 
en samen met zijn studiegenoten werken 
aan het project waarbij er een huisstijl moet 
worden ontwikkeld voor een evenement. 
Daarna weer trainen en les op de golfbaan 
in Arnhem.

Johan Cruijff Institute

In 1999 is op initiatief van Johan Cruijff in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam het Johan Cruijff Institute ontstaan. Een hbo-opleiding waarbij topsporters 
de mogelijkheid wordt geboden hun sport te combineren met een studie. Het Johan 
Cruijff Institute is als educatief netwerk uitgebreid tot vier Johan Cruijff Academies (hbo) 
verbonden aan hogescholen in Amsterdam, Tilburg, Groningen en Enschede. Je volgt de 
opleiding ‘Sportmarketing’, een leerroute van Commerciële Economie. Daarnaast zijn er 
Johan Cruijff Colleges (mbo 3 en 4) als onderdeel van ROC instellingen in Amsterdam, 
Enschede, Groningen, Roosendaal en Nijmegen. In Nijmegen omgedoopt tot Young 
Talent Academy. Hier volg je een van de opleidingen ‘Marketing, communicatie en 
evenementenorganisatie’, ‘Sport- en bewegingscoördinator’ of ‘Mediavormgever’.
In meerdere landen zijn Johan Cruijff Institutes waaronder een in Barcelona. Het 
Nederlands instituut in Amsterdam biedt naast eenjarige masters in sportmanagement 
ook diverse studieprogramma’s aan in sportmarketing en coaching, workshops en 
cursussen.

‘Niemand kan de belangen van de sport beter dienen dan iemand met het hart van een sporter.’
Johan Cruijff
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Tekst: Frans Stam en Hans Jansen
Foto’s: Lex Modderkolk en Bastiaan Willemsen

In deze bijdrage speciale aandacht voor de 
roofvogels, zoals bijvoorbeeld torenvalk en 
buizerd. Twee roofvogels die u ongetwijfeld 
kent. De torenvalk staat vaak te ‘bidden voor 
de kost’ en de buizerd ziet u vaak op een 
rasterpaaltje langs de snelweg. De groep 
onderzoekt de roofvogels ieder jaar en in 
het hele werkgebied. Dit gebeurde aanvan-
kelijk niet zo consequent, pas vanaf 1989 
zijn de gegevens systematisch vastgelegd. 
Men moest leren welke roofvogels er in het 
werkgebied voorkwamen, in welke aantallen 
en waar ze hun nest of territorium hadden. 
Bovendien hebben de roofvogels jarenlang 
in een kwaad daglicht gestaan en zijn hun 
aantallen in de jaren zestig van de vorige 
eeuw gedecimeerd door landbouwbestrij-
dingsmiddelen (onder andere DDT). De 
roofvogels staan aan de top van de voedsel-
piramide, het landbouwgif dat hun prooien 
in kleine hoeveelheden opnam, hoopte zich 
op in de spierweefsels van de roofvogels. Als 
de reserves in dit weefsel werden aange-
sproken, was dit hun dood. Wijlen prof. dr. 
M.F. Mörzer-Bruyns, destijds woonachtig op 
boerderij ‘De Reuze’ aan de Oude Zutphense-
weg, was directeur van het RVON, later RIN 
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer). Hij riep 
de mensen op om dode roofvogels naar 
het instituut op te sturen voor onderzoek. 
Hij moest hiermee al snel stoppen omdat 
alle diepvriesmogelijkheden al snel propvol 
zaten met dode vogels. Veel roofvogels 
stonden op punt van uitsterven. De heer 
Mörzer-Bruyns heeft ervoor gestreden om 
het gebruik van de persistente bestrijdings-
middelen te verbieden. Deze middelen 
blijven heel lang aanwezig in het milieu 
en in de voedselketen. Gelukkig kwam dit 
verbod er (1968/1969) en zorgde voor een 
betere overleving van de roofvogels en dat 
er weer jongen werden grootgebracht. De 
populatie roofvogels kon daardoor weer 
groeien. Omdat roofvogels relatief gezien 
jaarlijks maar weinig jongen krijgen, gaat 
deze groei niet zo snel. 

Hummelo en Keppel en haar roofvogels
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh is actief binnen de grenzen 
van Doesburg en de voormalige gemeenten Angerlo en Hummelo en Keppel. 
Zij heeft diverse werkgroepen, één hiervan is de Vogelwerkgroep. Het werk-
gebied van de vereniging en de vogelwerkgroep loopt globaal van Lathum tot 
en met Hummelo. Ieder jaar inventariseert de werkgroep een proefvlak op 
het voorkomen van alle broedvogels. Na een aantal jaren komt men op dit 
onderzoek terug, zodat kan worden vastgesteld of de vogelstand binnen dit 
proefvlak achteruit of vooruit is gegaan of dat er sprake is van stilstand. Zo 
werd in 2017 binnen Hummelo en Keppel het proefvlak de Eldrikse Kwel-
sloot/Hellestraat onderzocht. Het verslag hiervan is te vinden op de website 
van Stad en Ambt Doesborgh als u Vogelwerkgroep aanklikt.

In 1990 noteerde men in het jaarverslag vijf 
soorten roofvogels in kleine aantallen: havik 
(2), sperwer (4), buizerd (4), torenvalk (18) en 
boomvalk (2).
Hummelo en Keppel met de landgoederen 
Ulenpas, Enghuizen, Keppel en Hagen met 
hun bossen, struwelen, heggen en houtwal-
len speelde toen al direct de hoofdrol. Hier 
broedden beide haviken (één in het Heeken-
broek en één op landgoed Hagen), drie van 
de vier sperwers (in de sparrenbosjes langs 
de Stokhovenlaan, bij de Oude Zutphense-
weg en achter boerderij ‘De Pasop’), twee 
van de vier buizerds (één in het Heeken-
broek en één in het bos bij Mulra), beide 
boomvalken (één op Hagen rond de vennen 
en één in de Hellestraat). Van de torenvalk 
die in nestkasten broedt bevonden zich hier 
acht broedparen.
In 2014, bijna 25 jaar later, noteerde men 
zes soorten in veel grotere aantallen: havik 
(8), sperwer (8), buizerd (37), torenvalk (13), 
boomvalk (2) en slechtvalk (1).

De buizerd heeft een spectaculaire 
sprong gemaakt!

De buizerd is in Hummelo en Keppel de 
grootste roofvogel die broedend is aange-
troffen. Hij meet van kop tot staart ruim een 
halve meter en heeft een spanwijdte van tip 
tot tip van ongeveer 1.20 m. Zijn verenpak 
is heel variabel van bijna geheel wit tot heel 
donkerbruin, de meeste buizerds hier heb-
ben veelal bruintinten. Men ziet hem vaak 
als ‘paalzitter’ in het weiland en langs de 
weg. Hij lijkt dan een slome duikelaar maar 
hij kent zijn territorium, is geduldig en heel 
alert en kijkt uit naar muizen, mollen,
ratten, onbeholpen pas uitgevlogen jonge 
vogels, regenwormen en insecten. Ook 
verkeersslachtoffers versmaadt hij niet. 
Kortom het is een alleseter en daarom ook 
zo succesvol. Bovendien heeft de vogel zich 
snel aangepast toen hij onder de Vogelwet 
viel. Van ooit een schuwe bosvogel bewoont 
hij nu ook veel bosjes op het boerenland. Zo 
kon de buizerd de grote sprong voorwaarts 
maken. In 2018 inventariseerde de werk-
groep van de buizerd 32 broedparen waar-
van 10 binnen Hummelo en Keppel. Men 
vond bijvoorbeeld nesten in het Mulrabos,

bij de topplaats bij de brug over de Oude 
IJssel in Laag-Keppel, in de Kruisbergsche 
Bosschen, op landgoed Hagen, langs de 
Kipstraat en aan de Slondeweg in Eldrik.
Bij het inventariseren van de roofvogels is 
ervaring een groot voordeel. Als een nest 
– bij de roofvogels een horst genoemd – 
gevonden wordt en waarop jongen zijn 
grootgebracht, gaat men het jaar daarop 
terug om te controleren of de horst opnieuw 
bewoond is. Dat is onder andere zichtbaar 
door nieuwe takken of takjes op het nest. De 
werkgroepleden zijn alert op alarmerende 
ouders en later in het seizoen kijkt men of 
er op de bosbodem onder de horst uitwerp-
selen (witte spatten) van de pullen liggen. De 
buizerd verraadt zijn broedplaats doordat 
hij in het voorjaar langdurig boven zijn 
broedbos zweeft en zich laat horen door een 
miauwend hiè..., hiè…, hièè… Hij verde-
digt op deze manier zijn territorium tegen 
Scandinavische buizerds die hier overwin-
teren. Onze buizerds zijn standvogels. Zo’n 
miauwende buizerd is bij de inventarisaties 
een belangrijke aanwijzing.

Hoewel de buizerd een alleseter is, is hij 
vooral een muizeneter, in het Duits heet hij 
dan ook Mäusebussard (muizenbuizerd). Als 
er veel muizen zijn, heeft hij meerdere jon-
gen op zijn horst. Als er bijna geen muizen 
zijn, mislukken veel broedsels of worden er 
zelfs helemaal geen eieren gelegd.

De havik

De havik lijkt qua grootte op een buizerd 
maar is een geheel andere vogel. Men krijgt 
hem niet zo gemakkelijk te zien. Hij is een 
vogelvanger en zit meestal verscholen in de 
bosrand. Als er een vogel op vangafstand 
voorbij komt slaat hij verrassend toe. Vogels 
op enige afstand ‘besluipt hij vliegend’, 
gebruik makend van de dekkingsmogelijk-
heden in het landschap en slaat zijn prooi. 
De verrassing is dan compleet! Bij een 
havikpaar heeft de vrouw de grootte van 
een buizerd. Haar prooien bestaan vaak uit 
duiven (houtduiven, holenduiven en tamme 
duiven) en, hoewel die nog maar weinig 
voorkomen, ook eekhoorns en konijnen. 
Het mannetje dat aanmerkelijk kleiner is, 

De boomvalk - Foto: Bastiaan Willemsen

Een mannelijke torenvalk
Foto: Lex Modderkolk
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In deze bijdrage speciale aandacht voor de 
roofvogels, zoals bijvoorbeeld torenvalk en 
buizerd. Twee roofvogels die u ongetwijfeld 
kent. De torenvalk staat vaak te ‘bidden voor 
de kost’ en de buizerd ziet u vaak op een 
rasterpaaltje langs de snelweg. De groep 
onderzoekt de roofvogels ieder jaar en in 
het hele werkgebied. Dit gebeurde aanvan-
kelijk niet zo consequent, pas vanaf 1989 
zijn de gegevens systematisch vastgelegd. 
Men moest leren welke roofvogels er in het 
werkgebied voorkwamen, in welke aantallen 
en waar ze hun nest of territorium hadden. 
Bovendien hebben de roofvogels jarenlang 
in een kwaad daglicht gestaan en zijn hun 
aantallen in de jaren zestig van de vorige 
eeuw gedecimeerd door landbouwbestrij-
dingsmiddelen (onder andere DDT). De 
roofvogels staan aan de top van de voedsel-
piramide, het landbouwgif dat hun prooien 
in kleine hoeveelheden opnam, hoopte zich 
op in de spierweefsels van de roofvogels. Als 
de reserves in dit weefsel werden aange-
sproken, was dit hun dood. Wijlen prof. dr. 
M.F. Mörzer-Bruyns, destijds woonachtig op 
boerderij ‘De Reuze’ aan de Oude Zutphense-
weg, was directeur van het RVON, later RIN 
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer). Hij riep 
de mensen op om dode roofvogels naar 
het instituut op te sturen voor onderzoek. 
Hij moest hiermee al snel stoppen omdat 
alle diepvriesmogelijkheden al snel propvol 
zaten met dode vogels. Veel roofvogels 
stonden op punt van uitsterven. De heer 
Mörzer-Bruyns heeft ervoor gestreden om 
het gebruik van de persistente bestrijdings-
middelen te verbieden. Deze middelen 
blijven heel lang aanwezig in het milieu 
en in de voedselketen. Gelukkig kwam dit 
verbod er (1968/1969) en zorgde voor een 
betere overleving van de roofvogels en dat 
er weer jongen werden grootgebracht. De 
populatie roofvogels kon daardoor weer 
groeien. Omdat roofvogels relatief gezien 
jaarlijks maar weinig jongen krijgen, gaat 
deze groei niet zo snel. 

Hummelo en Keppel en haar roofvogels
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh is actief binnen de grenzen 
van Doesburg en de voormalige gemeenten Angerlo en Hummelo en Keppel. 
Zij heeft diverse werkgroepen, één hiervan is de Vogelwerkgroep. Het werk-
gebied van de vereniging en de vogelwerkgroep loopt globaal van Lathum tot 
en met Hummelo. Ieder jaar inventariseert de werkgroep een proefvlak op 
het voorkomen van alle broedvogels. Na een aantal jaren komt men op dit 
onderzoek terug, zodat kan worden vastgesteld of de vogelstand binnen dit 
proefvlak achteruit of vooruit is gegaan of dat er sprake is van stilstand. Zo 
werd in 2017 binnen Hummelo en Keppel het proefvlak de Eldrikse Kwel-
sloot/Hellestraat onderzocht. Het verslag hiervan is te vinden op de website 
van Stad en Ambt Doesborgh als u Vogelwerkgroep aanklikt.

In 1990 noteerde men in het jaarverslag vijf 
soorten roofvogels in kleine aantallen: havik 
(2), sperwer (4), buizerd (4), torenvalk (18) en 
boomvalk (2).
Hummelo en Keppel met de landgoederen 
Ulenpas, Enghuizen, Keppel en Hagen met 
hun bossen, struwelen, heggen en houtwal-
len speelde toen al direct de hoofdrol. Hier 
broedden beide haviken (één in het Heeken-
broek en één op landgoed Hagen), drie van 
de vier sperwers (in de sparrenbosjes langs 
de Stokhovenlaan, bij de Oude Zutphense-
weg en achter boerderij ‘De Pasop’), twee 
van de vier buizerds (één in het Heeken-
broek en één in het bos bij Mulra), beide 
boomvalken (één op Hagen rond de vennen 
en één in de Hellestraat). Van de torenvalk 
die in nestkasten broedt bevonden zich hier 
acht broedparen.
In 2014, bijna 25 jaar later, noteerde men 
zes soorten in veel grotere aantallen: havik 
(8), sperwer (8), buizerd (37), torenvalk (13), 
boomvalk (2) en slechtvalk (1).

De buizerd heeft een spectaculaire 
sprong gemaakt!

De buizerd is in Hummelo en Keppel de 
grootste roofvogel die broedend is aange-
troffen. Hij meet van kop tot staart ruim een 
halve meter en heeft een spanwijdte van tip 
tot tip van ongeveer 1.20 m. Zijn verenpak 
is heel variabel van bijna geheel wit tot heel 
donkerbruin, de meeste buizerds hier heb-
ben veelal bruintinten. Men ziet hem vaak 
als ‘paalzitter’ in het weiland en langs de 
weg. Hij lijkt dan een slome duikelaar maar 
hij kent zijn territorium, is geduldig en heel 
alert en kijkt uit naar muizen, mollen,
ratten, onbeholpen pas uitgevlogen jonge 
vogels, regenwormen en insecten. Ook 
verkeersslachtoffers versmaadt hij niet. 
Kortom het is een alleseter en daarom ook 
zo succesvol. Bovendien heeft de vogel zich 
snel aangepast toen hij onder de Vogelwet 
viel. Van ooit een schuwe bosvogel bewoont 
hij nu ook veel bosjes op het boerenland. Zo 
kon de buizerd de grote sprong voorwaarts 
maken. In 2018 inventariseerde de werk-
groep van de buizerd 32 broedparen waar-
van 10 binnen Hummelo en Keppel. Men 
vond bijvoorbeeld nesten in het Mulrabos,

bij de topplaats bij de brug over de Oude 
IJssel in Laag-Keppel, in de Kruisbergsche 
Bosschen, op landgoed Hagen, langs de 
Kipstraat en aan de Slondeweg in Eldrik.
Bij het inventariseren van de roofvogels is 
ervaring een groot voordeel. Als een nest 
– bij de roofvogels een horst genoemd – 
gevonden wordt en waarop jongen zijn 
grootgebracht, gaat men het jaar daarop 
terug om te controleren of de horst opnieuw 
bewoond is. Dat is onder andere zichtbaar 
door nieuwe takken of takjes op het nest. De 
werkgroepleden zijn alert op alarmerende 
ouders en later in het seizoen kijkt men of 
er op de bosbodem onder de horst uitwerp-
selen (witte spatten) van de pullen liggen. De 
buizerd verraadt zijn broedplaats doordat 
hij in het voorjaar langdurig boven zijn 
broedbos zweeft en zich laat horen door een 
miauwend hiè..., hiè…, hièè… Hij verde-
digt op deze manier zijn territorium tegen 
Scandinavische buizerds die hier overwin-
teren. Onze buizerds zijn standvogels. Zo’n 
miauwende buizerd is bij de inventarisaties 
een belangrijke aanwijzing.

Hoewel de buizerd een alleseter is, is hij 
vooral een muizeneter, in het Duits heet hij 
dan ook Mäusebussard (muizenbuizerd). Als 
er veel muizen zijn, heeft hij meerdere jon-
gen op zijn horst. Als er bijna geen muizen 
zijn, mislukken veel broedsels of worden er 
zelfs helemaal geen eieren gelegd.

De havik

De havik lijkt qua grootte op een buizerd 
maar is een geheel andere vogel. Men krijgt 
hem niet zo gemakkelijk te zien. Hij is een 
vogelvanger en zit meestal verscholen in de 
bosrand. Als er een vogel op vangafstand 
voorbij komt slaat hij verrassend toe. Vogels 
op enige afstand ‘besluipt hij vliegend’, 
gebruik makend van de dekkingsmogelijk-
heden in het landschap en slaat zijn prooi. 
De verrassing is dan compleet! Bij een 
havikpaar heeft de vrouw de grootte van 
een buizerd. Haar prooien bestaan vaak uit 
duiven (houtduiven, holenduiven en tamme 
duiven) en, hoewel die nog maar weinig 
voorkomen, ook eekhoorns en konijnen. 
Het mannetje dat aanmerkelijk kleiner is, 

De boomvalk - Foto: Bastiaan Willemsen

Een mannelijke torenvalk
Foto: Lex Modderkolk
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vangt gaaien, lijsters en spreeuwen. De prooi 
wordt meestal meegenomen naar een rus-
tige plek en daar geplukt en opgegeten.
De havik is een echte bosvogel, hij heeft zijn 
horst niet aan de bosrand maar graag in 
een groot bosperceel waar weinig mensen 
komen. De Kruisbergsche Bosschen en het 
Heekenbroek zijn op zijn lijf geschreven, 
hier vindt men jaar op jaar zijn nest. Als 
men een jaar of tien geleden in de buurt 
kwam van de horst van een havik maakte 
hij een waarschuwend staccato-achtig 
geluid ‘kèkèkè’. Daarmee verraadt hij zijn 
broedplaats. De laatste jaren is hij opmer-
kelijk stil. Heeft hij geleerd dat je beter je 
mond kunt houden om je nest verborgen te 
houden? Het is nu heel moeilijk om de horst 
te vinden, vooral in de Kruisbergsche Bos-
schen, als het nest bijvoorbeeld in een grote 
douglas gebouwd is. 

De sperwer

De sperwer is een kleine uitvoering van de 
havik, net zoals de kleine bonte specht er 
een is van de grote bonte specht. Ook de 
sperwer jaagt op vogels die bij verrassing 
gevangen worden. De sperwers vangen 
spreeuwen, mussen, mezen en vinken. Het 
vrouwtje, dat wel een derde deel groter is, 

vergrijpt zich ook wel eens aan duiven zoals 
Turkse tortels. 
De sperwer bouwt zijn nest het liefst in 
sparren. Als deze altijd groene bomen in 
zijn territorium ontbreken, neemt hij ook 
wel genoegen met bomen die snel in blad 
komen of begroeid zijn met kamperfoelie. 
Meidoorns en jonge beuken zijn geliefde 
vervangers. Het nest is een wat groot uitge-
vallen duivenplatje. Men vindt de nesten 
meestal rond de dorpen want hier vangt de 
sperwer zijn mussen en mezen. Vindplaat-
sen zijn de Groene Bedstee, Klokkenkamp, 
Oude Zutphenseweg en de Kruisbergsche 
Bosschen. Ook de sperwer is veel stiller 
geworden rond zijn horst. Het vrouwtje 
bebroedt de eieren, het mannetje zorgt dan 
voor haar voedsel. Hier wijken ze niet vanaf. 
Omdat moeder sperwer ruim vier weken 
broedt, begint dan ook al haar ruiperiode. 
In de buurt van het nest kunnen we geruide 
slagpennen vinden en op de nestrand zien 
we veel ruiveertjes. Het mannetje plukt zijn 
prooien op een vaste plaats in de buurt 
van het nest. Als het plukken gedaan is, 
waarschuwt hij zijn vrouw en laat zijn prooi 
voor haar achter. Als zo’n plukplaats is 
gevonden, is dat een aanwijzing dat er een 
nest in de directe omgeving moet zijn. Aan 

de veerresten is te zien dat het mannenwerk 
is, geen veren van duiven, alleen veren van 
mussen, mezen en vinken. Een keer waren 
er ook veren bij van een agapornis, een 
dwergpapegaai! 
In de wintermaanden weten de sperwers 
precies waar de mensen hun mezen en 
vinken voeren. Ze vliegen soms van de ene 
voederplaats naar de andere om verrassend 
toe te slaan. De sperwers zijn overwegend 
standvogels. In de wintermaanden komen 
er vogels bij uit de Scandinavische landen, 
ook die profiteren van onze voederplaatsen. 
Omdat de sperwers zo vaak binnen de be-
bouwde kom jagen, gebeurt het nogal eens 
dat ze tegen ruiten vliegen. Soms liggen ze 
alleen maar enige tijd beduusd op de grond, 
maar vaak betekent het hun dood.

De torenvalk

De torenvalk is ongeveer zo groot als een 
houtduif maar met een veel langere staart 
en spitse vleugels, oppervlakkig gezien is hij 
bruin. De valken, torenvalk en boomvalk, 
bouwen geen nest. Ze zijn afhankelijk van 
oude nesten van kraaien, eksters en gaaien. 
De torenvalk broedt ook in boomholten, 
rotsholten of in holten van zandafgravingen 
met steile wanden. Holten in bouwwerken 

De sperwer - Foto: Bastiaan WillemsenDe buizerd - Foto: Lex Modderkolk

(torens) of nestkasten worden in dank aan-
genomen, de naam torenvalk spreekt voor 
zich. In Hummelo en Keppel hangen negen 
speciale nestkasten die bijna ieder jaar bezet 
zijn. De kasten zijn door de eigenaars zelf 
opgehangen of door de Vogelwerkgroep. Ze 
hangen in een hoge boom of aan een oude 
telefoonpaal, vooral de nestkasten aan deze 
palen worden snel gevonden. Er zijn nest-
kasten bij de families Rots, Gooijer, Van der 
Winden, Plas, Nowak, Klokman, Huisman, 
Markvoort en Reinders. 
De torenvalk is een echte muizeneter, vooral 
veldmuizen. Hij vangt deze loerend vanaf 
een zitplaats of ‘hangt’ tegen de wind in 
wiekelend boven een weiland – ‘ hij bidt 
voor de kost’ – . Meesterlijk weet hij zowel 
bij rustig als winderig weer zijn positie in 
de lucht te handhaven. Afhankelijk van de 
wind bewegen vleugels, staart en lijf. Alleen 
de kop lijkt als vastgespijkerd aan de hemel. 
Zo speurt hij nauwkeurig op ongeveer 40 
meter hoogte de grond onder zich af naar 
prooi. Als hij een muis ziet gaat hij een etage 
lager vliegen en stort zich vervolgens op zijn 
prooi. De valk doodt zijn prooi door een beet 
in de nek waardoor de nek breekt. Hij vliegt 
er mee naar een geschikte plek, meestal een 
paaltje waardoor hij zijn omgeving overzien 

kan, hier wordt de muis opgegeten. De 
torenvalk kan zien of een jachtveld geschikt 
is. Hij speurt naar muizenholletjes met de 
bijbehorende looppaadjes. Deze gangetjes 
zijn voor hem duidelijk te zien door de urine 
van de muizen die ultraviolet licht uitstraalt, 
dit licht is voor de valk zichtbaar. Als er 
muizen genoeg zijn, is het vrouwtje, dat 
door manlief extra gevoerd wordt, in goede 
conditie. Een zes-legsel is dan normaal en 
meestal vliegen alle jongen uit. De torenvalk 
kan bij muizen schaarste overgaan op het 
vangen van jonge vogels. Men vindt dan veel 
mussenveren in de nestkast als de jonge 
valken geringd worden. 
In de loop der tijden zijn er van deze ge-
ringde valken veel terugmeldingen ontvan-
gen via het Vogeltrekstation. Meestal zijn het 
verkeersslachtoffers van onervaren jonge 
beesten. De meldingen komen van dichtbij 
of verder weg. Voorbeelden zijn: Ochtrup 
Duitsland 70 km (Klokman), Schiphol 102 
km (Rots, Klokman), Castricum Vogelring-
station 125 km (Groene Bedstee/Golfveld), 
Bronderslev Denemarken 631 km (Mink-
horst), Momignies België 267 km (Nowak), 
Pannerden 17 km (Van der Winden). De 
vogels die gevangen zijn op Schiphol brach-
ten de vliegtuigen in gevaar. Ze zijn gestrikt 

met een bal-chatri. Dit is een vangkooitje 
met lussen, gebruikt door valkeniers in 
Oost-India, waarin een bosmuis of mus zit. 
De valk die de prooi ziet, valt op de kooi en 
verstrikt zich met de poten in de lussen. De 
ringers vertelden dat de valken zich echter 
geen tweede keer laten vangen!

De boomvalk

De boomvalk, een ietsje kleiner dan de 
torenvalk, is een luchtjager en prachtig 
gestroomlijnd. Hij lijkt op een grote gierzwa-
luw die ook een luchtjager is. De boomvalk 
duikt van een hoge positie op zijn prooi 
die in de open lucht wordt aangevallen. 
Hij nadert dus niet vanuit de dekking maar 
gebruikt zijn pure snelheid. Tijdens zijn val 
maakt hij gebruik van de zwaartekracht, 
snelheden van ruim 150 km/u worden dan 
gehaald. Zwaluwen behoren tot zijn prooi, 
ook gierzwaluwen. Insecten, zoals libellen 
worden ook in de vlucht bejaagd. Tijdens 
hoogzomer, als de jonge boomvalkjes 
uitvliegen, zijn libellen geliefde prooien. De 
grootste kans jagende boomvalken te zien, 
krijgt u in de Kruisbergsche Bosschen. Met 
mooi zonnig weer neemt u plaats op de 
picknickbank bij de rivierduinvallei en uw 
geduld wordt beloond. De valk jaagt boven 

De wespendief  - Foto: Bastiaan Willemsen
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vangt gaaien, lijsters en spreeuwen. De prooi 
wordt meestal meegenomen naar een rus-
tige plek en daar geplukt en opgegeten.
De havik is een echte bosvogel, hij heeft zijn 
horst niet aan de bosrand maar graag in 
een groot bosperceel waar weinig mensen 
komen. De Kruisbergsche Bosschen en het 
Heekenbroek zijn op zijn lijf geschreven, 
hier vindt men jaar op jaar zijn nest. Als 
men een jaar of tien geleden in de buurt 
kwam van de horst van een havik maakte 
hij een waarschuwend staccato-achtig 
geluid ‘kèkèkè’. Daarmee verraadt hij zijn 
broedplaats. De laatste jaren is hij opmer-
kelijk stil. Heeft hij geleerd dat je beter je 
mond kunt houden om je nest verborgen te 
houden? Het is nu heel moeilijk om de horst 
te vinden, vooral in de Kruisbergsche Bos-
schen, als het nest bijvoorbeeld in een grote 
douglas gebouwd is. 

De sperwer

De sperwer is een kleine uitvoering van de 
havik, net zoals de kleine bonte specht er 
een is van de grote bonte specht. Ook de 
sperwer jaagt op vogels die bij verrassing 
gevangen worden. De sperwers vangen 
spreeuwen, mussen, mezen en vinken. Het 
vrouwtje, dat wel een derde deel groter is, 

vergrijpt zich ook wel eens aan duiven zoals 
Turkse tortels. 
De sperwer bouwt zijn nest het liefst in 
sparren. Als deze altijd groene bomen in 
zijn territorium ontbreken, neemt hij ook 
wel genoegen met bomen die snel in blad 
komen of begroeid zijn met kamperfoelie. 
Meidoorns en jonge beuken zijn geliefde 
vervangers. Het nest is een wat groot uitge-
vallen duivenplatje. Men vindt de nesten 
meestal rond de dorpen want hier vangt de 
sperwer zijn mussen en mezen. Vindplaat-
sen zijn de Groene Bedstee, Klokkenkamp, 
Oude Zutphenseweg en de Kruisbergsche 
Bosschen. Ook de sperwer is veel stiller 
geworden rond zijn horst. Het vrouwtje 
bebroedt de eieren, het mannetje zorgt dan 
voor haar voedsel. Hier wijken ze niet vanaf. 
Omdat moeder sperwer ruim vier weken 
broedt, begint dan ook al haar ruiperiode. 
In de buurt van het nest kunnen we geruide 
slagpennen vinden en op de nestrand zien 
we veel ruiveertjes. Het mannetje plukt zijn 
prooien op een vaste plaats in de buurt 
van het nest. Als het plukken gedaan is, 
waarschuwt hij zijn vrouw en laat zijn prooi 
voor haar achter. Als zo’n plukplaats is 
gevonden, is dat een aanwijzing dat er een 
nest in de directe omgeving moet zijn. Aan 

de veerresten is te zien dat het mannenwerk 
is, geen veren van duiven, alleen veren van 
mussen, mezen en vinken. Een keer waren 
er ook veren bij van een agapornis, een 
dwergpapegaai! 
In de wintermaanden weten de sperwers 
precies waar de mensen hun mezen en 
vinken voeren. Ze vliegen soms van de ene 
voederplaats naar de andere om verrassend 
toe te slaan. De sperwers zijn overwegend 
standvogels. In de wintermaanden komen 
er vogels bij uit de Scandinavische landen, 
ook die profiteren van onze voederplaatsen. 
Omdat de sperwers zo vaak binnen de be-
bouwde kom jagen, gebeurt het nogal eens 
dat ze tegen ruiten vliegen. Soms liggen ze 
alleen maar enige tijd beduusd op de grond, 
maar vaak betekent het hun dood.

De torenvalk

De torenvalk is ongeveer zo groot als een 
houtduif maar met een veel langere staart 
en spitse vleugels, oppervlakkig gezien is hij 
bruin. De valken, torenvalk en boomvalk, 
bouwen geen nest. Ze zijn afhankelijk van 
oude nesten van kraaien, eksters en gaaien. 
De torenvalk broedt ook in boomholten, 
rotsholten of in holten van zandafgravingen 
met steile wanden. Holten in bouwwerken 

De sperwer - Foto: Bastiaan WillemsenDe buizerd - Foto: Lex Modderkolk

(torens) of nestkasten worden in dank aan-
genomen, de naam torenvalk spreekt voor 
zich. In Hummelo en Keppel hangen negen 
speciale nestkasten die bijna ieder jaar bezet 
zijn. De kasten zijn door de eigenaars zelf 
opgehangen of door de Vogelwerkgroep. Ze 
hangen in een hoge boom of aan een oude 
telefoonpaal, vooral de nestkasten aan deze 
palen worden snel gevonden. Er zijn nest-
kasten bij de families Rots, Gooijer, Van der 
Winden, Plas, Nowak, Klokman, Huisman, 
Markvoort en Reinders. 
De torenvalk is een echte muizeneter, vooral 
veldmuizen. Hij vangt deze loerend vanaf 
een zitplaats of ‘hangt’ tegen de wind in 
wiekelend boven een weiland – ‘ hij bidt 
voor de kost’ – . Meesterlijk weet hij zowel 
bij rustig als winderig weer zijn positie in 
de lucht te handhaven. Afhankelijk van de 
wind bewegen vleugels, staart en lijf. Alleen 
de kop lijkt als vastgespijkerd aan de hemel. 
Zo speurt hij nauwkeurig op ongeveer 40 
meter hoogte de grond onder zich af naar 
prooi. Als hij een muis ziet gaat hij een etage 
lager vliegen en stort zich vervolgens op zijn 
prooi. De valk doodt zijn prooi door een beet 
in de nek waardoor de nek breekt. Hij vliegt 
er mee naar een geschikte plek, meestal een 
paaltje waardoor hij zijn omgeving overzien 

kan, hier wordt de muis opgegeten. De 
torenvalk kan zien of een jachtveld geschikt 
is. Hij speurt naar muizenholletjes met de 
bijbehorende looppaadjes. Deze gangetjes 
zijn voor hem duidelijk te zien door de urine 
van de muizen die ultraviolet licht uitstraalt, 
dit licht is voor de valk zichtbaar. Als er 
muizen genoeg zijn, is het vrouwtje, dat 
door manlief extra gevoerd wordt, in goede 
conditie. Een zes-legsel is dan normaal en 
meestal vliegen alle jongen uit. De torenvalk 
kan bij muizen schaarste overgaan op het 
vangen van jonge vogels. Men vindt dan veel 
mussenveren in de nestkast als de jonge 
valken geringd worden. 
In de loop der tijden zijn er van deze ge-
ringde valken veel terugmeldingen ontvan-
gen via het Vogeltrekstation. Meestal zijn het 
verkeersslachtoffers van onervaren jonge 
beesten. De meldingen komen van dichtbij 
of verder weg. Voorbeelden zijn: Ochtrup 
Duitsland 70 km (Klokman), Schiphol 102 
km (Rots, Klokman), Castricum Vogelring-
station 125 km (Groene Bedstee/Golfveld), 
Bronderslev Denemarken 631 km (Mink-
horst), Momignies België 267 km (Nowak), 
Pannerden 17 km (Van der Winden). De 
vogels die gevangen zijn op Schiphol brach-
ten de vliegtuigen in gevaar. Ze zijn gestrikt 

met een bal-chatri. Dit is een vangkooitje 
met lussen, gebruikt door valkeniers in 
Oost-India, waarin een bosmuis of mus zit. 
De valk die de prooi ziet, valt op de kooi en 
verstrikt zich met de poten in de lussen. De 
ringers vertelden dat de valken zich echter 
geen tweede keer laten vangen!

De boomvalk

De boomvalk, een ietsje kleiner dan de 
torenvalk, is een luchtjager en prachtig 
gestroomlijnd. Hij lijkt op een grote gierzwa-
luw die ook een luchtjager is. De boomvalk 
duikt van een hoge positie op zijn prooi 
die in de open lucht wordt aangevallen. 
Hij nadert dus niet vanuit de dekking maar 
gebruikt zijn pure snelheid. Tijdens zijn val 
maakt hij gebruik van de zwaartekracht, 
snelheden van ruim 150 km/u worden dan 
gehaald. Zwaluwen behoren tot zijn prooi, 
ook gierzwaluwen. Insecten, zoals libellen 
worden ook in de vlucht bejaagd. Tijdens 
hoogzomer, als de jonge boomvalkjes 
uitvliegen, zijn libellen geliefde prooien. De 
grootste kans jagende boomvalken te zien, 
krijgt u in de Kruisbergsche Bosschen. Met 
mooi zonnig weer neemt u plaats op de 
picknickbank bij de rivierduinvallei en uw 
geduld wordt beloond. De valk jaagt boven 

De wespendief  - Foto: Bastiaan Willemsen
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de vennetjes op de libellen die zelf ook op 
jacht zijn.
De boomvalk heeft voor het broeden, zoals 
alle valken, oude nesten nodig van andere 
vogels. Er zijn nesten gevonden bij het Grote 
Ven op het landgoed Hagen, in de Helle-
straat en bij de Korte Broekstraat. 
Het gaat echter niet goed met de boomvalk. 
In de jaren 2000-2008 telde men nog vier 
territoria. De laatste jaren nog maar twee 
en in 2018 geen enkel territorium. Wat is 
de oorzaak? Zijn er te weinig oude nesten, 
te weinig prooidieren of doet de reis naar 
Afrika de vogel de das om? De boomvalk is 
namelijk een trekvogel en overwintert in 
hartje Afrika.

De wespendief

De wespendief is ook een Afrika-ganger. Hij 
lijkt als twee druppels water op een buizerd 
maar hij is een echte ‘stiekemerd’! Hij komt 
uit Afrika terug als onze bomen al in blad 
staan, bouwt zijn nest in alle stilte, hij blijft 
rustig broeden als men onder zijn nest 
doorloopt en de jongen poepen niet over de 
rand en men vindt dus geen uitwerpselen. 
Hoe moet men zo’n beest vinden! Geluk en 
toeval moeten een rol spelen. Er zijn nesten 
gevonden in de Groene Bedstee, langs de 
Oude Zutphenseweg en langs de Pierikse-
straat in Eldrik.
Zoals zijn naam zegt, eet de wespendief wes-
pen. Hij zit in de bosrand en loert op voorbij 
vliegende wespen met prooi. Hij volgt deze 
wespen en vindt het wespennest, meestal 
zit dit in de grond. Hij graaft het nest uit en 
steelt de volle raten met wespenbroed. De 
larven voert hij aan zijn jongen.

Tot slot

In het werkgebied van de Vogelwerkgroep, 
op de grens met Hummelo en Keppel, heeft 
in de jaren 1994-2005 een bruine kiekendief 
gebroed. Hij had zijn nest gebouwd in het 
riet van de Lage Linie bij de Drempter Dijk 
te Doesburg.
In Doesburg en Angerlo broeden sinds 2014 
ook slechtvalken. In Doesburg heeft hij zijn 
nestkast hoog in de Martinitoren. In Angerlo 
broedt de valk in een oud kraaiennest in 
een hoogspanningsmast. Dit zou ook zo 
maar kunnen gebeuren in de masten in de 
omgeving van de Korte Broekstraat.

De havik - Foto: Bastiaan Willemsen

Een vrouwelijke torenvalk
Foto: Lex Modderkolk
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Tekst: Henk ten Zijthoff
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perfect hardloopevenement. De Keppelrun 
bevindt zich in de top van de mooiste 
lopen van Nederland en dat moet vooral 
zo blijven. Het evenement leeft binnen de 
dorpsgemeenschappen en daarbuiten, het 
stimuleert kinderen en volwassenen om te 
bewegen en het draagt bij aan de gezond-
heid.

De vrijwilligers

De Keppelrun wordt georganiseerd met 
behulp van vrijwilligers. En dat zijn er echt 
heel veel, omdat er heel wat bij komt kijken. 
In het kader staat het aantal vrijwilligers 
dat bij de verschillende onderdelen van het 
evenement is betrokken. Vooral het mooie 
parcours door ons prachtige landschap en 
onze dorpen vraagt een groot aantal ver-
keersregelaars: zij volgen jaarlijks een korte 
opleiding om hun taken goed te kunnen 
uitvoeren. Naast de verkeersregelaars is in-
zet nodig bij de waterposten, inschrijvingen 
in de Hessenhal, de jeugdloop, de uitreiking 
van medailles en het innemen van de tags 
bij start en finish. 
Maar er zijn ook vrijwilligers die fungeren
als voorfietser of die de bezemwagen 
bemensen, ondersteunen bij de opbouw 
of de tijdregistratie. En natuurlijk is er een 
speaker die verslag doet van de wedstrijd en 
zijn er mensen van de EHBO. Ook komend 
jaar ontvangt de organisatie ondersteuning 
van leden en/of teams van de sportvereni-
gingen in onze dorpen. ‘Hofleveranciers’ zijn 
voetbalvereniging HC ’03, schaatsvereniging 
De Hessenrijders, gymnastiekvereniging De 
Sperwer en volleybalvereniging Focus. We 
hebben een aantal vrijwilligers gevraagd om 
iets te vertellen over de manier waarop zij 
zijn betrokken bij de organisatie en hoe zij 
er zijn ‘ingerold’.

Nico Landsman (63), Voor-Drempt 

Nico is in het dagelijks leven werkzaam voor 
Rijkswaterstaat. Twee dagen per week houdt 
hij kantoor in het grote gebouw aan de A-12 
bij Utrecht en hij is naar eigen zeggen totaal 
geen hardloper. Maar wel een sportman die 
actief is bij tennisvereniging De Drieslag en 
hij is ook een gepassioneerd zeiler. In het 
verleden was hij vaak met de boot te vinden 
op het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar 
die tijd ligt inmiddels achter hem. Nu is Nico 
schipper voor Viking op de rondvaartboot in 
Doesburg en organiseert hij zeilwedstrijden 
op de Loosdrechtse Plassen voor personeel 
van Rijkswaterstaat. Sinds drie jaar speelt hij 
bij Muziekvereniging Hummelo en Keppel 
op de hoorn. Dat past wel bij een zeiler. 
Nico werd door buurtgenoten gevraagd om 
mee te helpen bij de Keppelrun. Nico: ‘Bij 
de inschrijving klop ik met de computer de 
gegevens van de deelnemers in het systeem. 
Dat is een nauwkeurige klus, maar ook heel 
dankbaar werk. De sfeer is fantastisch en die 
teams van vrijwilligers werken prima samen. 
Ik vind het gewoon leuk om te doen. En na 
de Keppelrun volgt een zeer gezellige avond 

voor alle vrijwilligers; eerst evalueren hoe 
het ging en wat nóg beter kan, en daarna 
vooral veel plezier met een quiz en een 
hapje en een drankje.’

Herman Koenders (69), Achter-Drempt

Herman is ook geen hardloper. Maar hij 
heeft wel een sportief verleden als motor-
crosser en cartingsporter. Tegenwoordig 
houdt Herman het bij het fietsen van 
toertochten en zo af en toe eens even op 
de mountainbike voor het iets ruigere werk. 
Hij is naast de bezigheden voor de Kep-
pelrun onder andere actief als vrijwilliger 
voor Tafeltje Dekje. Herman raakte via de 
Hessenrijders in de organisatie van de Kep-
pelrun. Hij zorgt met zijn installatie voor de 
muziek en hij bemant het waterpunt samen 
met zijn beschikbare familieleden. De lopers 
moeten bij een professionele loop natuurlijk 
worden voorzien van het nodige vocht en 
die klus is bij Herman in goede handen. 
Herman: ‘De kleinkinderen helpen mee bij 
het uitdelen van de bekers aan de lopers en 
ze rapen de leeggedronken bekers weer op. 
Na afloop helpen we mee om op te ruimen. 
Die vrijwilligers van de Keppelrun, dat is een 
leuke club mensen en iedereen doet goed 
mee. Dit jaar hebben we op Eerste Pinkster-
dag een familiedag, maar reken maar dat ik 
er bij de Keppelrun toch echt wel bij ben en 
alleen iets eerder naar huis zal gaan.’ 

Patricia Jansen (44), Hummelo 

Patricia is een echte hardloopster. Ze begon 
op haar 11e met deze tak van sport en ze 
was verkocht. Na een carrière bij Defensie 
en omzwervingen in de Jeugdzorg volgde 
zij opleidingen tot trainer in verschillende 
disciplines zoals personal trainer, trainer 
buitensport/bootcamp, fitnesstrainer en 

Een leuk en professioneel 
hardloopevenement organiseren 
in een prachtig landschap doe je 
niet zomaar. Daar komt heel veel 
bij kijken. De organisatie van dit 
mooie evenement staat en valt 
met de ondersteuning van ruim 
100 vrijwilligers. We nemen een 
kijkje achter de schermen bij de 
voorbereiding van het grootste 
sportevenement in Keppel en 
omstreken: de Keppelrun op Eerste 
Pinksterdag, zondag 9 juni. 

Keppelrun 2019
De voorbereidingen voor de 12e Keppelrun zijn máánden voordat het startschot klinkt al in 
volle gang. De mensen die bij de organisatie betrokken zijn, buigen zich tot in de details op 
alle facetten rond het evenement. In 2018 deden maar liefst zo’n 850 deelnemers mee en 
ook dit jaar wordt weer een groot aantal deelnemers verwacht om op de eigen voorkeursaf-
stand uit te komen. De Keppelrun voorziet in een keuze uit twee afstanden: de 5 kilometer 
en de 10 kilometer. Speciaal voor de jeugd zijn er twee minder lange afstanden: de Kabou-
terloop en de Jeugdloop. De Kabouterloop gaat over 500 meter en het deelnemersveld be-
staat uit kleuters van 4 en 5 jaar. Deze hardlopertjes-in-de-dop mogen worden begeleid door 
een papa, mama, grootvader of grootmoeder. En dan is er nog de Jeugdloop over 1 kilome-
ter voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Kortom, er is voor elk wat wils bij het evenement. 

De Keppelrun staat bekend om de gemoedelijke sfeer. Ook dit jaar staat de run weer 
helemaal in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Enthousiaste vrijwilligers en plaatse-
lijke muzikanten zorgen samen met de organisatie, ondersteund door sponsoren, voor een 

Meer dan 100 vrijwilligers staan klaar bij de start!

VRIJWILLIGERS

Verkeersregelaars 36
Waterposten (5 posten) 15
Inschrijving / Hessenhal 15
Jeugdloop 10
Start & Finish 10
Voorfietsers 2
Bezemwagen 2
Extra ondersteuning opbouw 8
Tijdregistratie/speaker 3
Kernteam organisatie 10

TOTAAL ca. 111

Nico Landsman Herman Koenders Patricia Jansen
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perfect hardloopevenement. De Keppelrun 
bevindt zich in de top van de mooiste 
lopen van Nederland en dat moet vooral 
zo blijven. Het evenement leeft binnen de 
dorpsgemeenschappen en daarbuiten, het 
stimuleert kinderen en volwassenen om te 
bewegen en het draagt bij aan de gezond-
heid.

De vrijwilligers

De Keppelrun wordt georganiseerd met 
behulp van vrijwilligers. En dat zijn er echt 
heel veel, omdat er heel wat bij komt kijken. 
In het kader staat het aantal vrijwilligers 
dat bij de verschillende onderdelen van het 
evenement is betrokken. Vooral het mooie 
parcours door ons prachtige landschap en 
onze dorpen vraagt een groot aantal ver-
keersregelaars: zij volgen jaarlijks een korte 
opleiding om hun taken goed te kunnen 
uitvoeren. Naast de verkeersregelaars is in-
zet nodig bij de waterposten, inschrijvingen 
in de Hessenhal, de jeugdloop, de uitreiking 
van medailles en het innemen van de tags 
bij start en finish. 
Maar er zijn ook vrijwilligers die fungeren
als voorfietser of die de bezemwagen 
bemensen, ondersteunen bij de opbouw 
of de tijdregistratie. En natuurlijk is er een 
speaker die verslag doet van de wedstrijd en 
zijn er mensen van de EHBO. Ook komend 
jaar ontvangt de organisatie ondersteuning 
van leden en/of teams van de sportvereni-
gingen in onze dorpen. ‘Hofleveranciers’ zijn 
voetbalvereniging HC ’03, schaatsvereniging 
De Hessenrijders, gymnastiekvereniging De 
Sperwer en volleybalvereniging Focus. We 
hebben een aantal vrijwilligers gevraagd om 
iets te vertellen over de manier waarop zij 
zijn betrokken bij de organisatie en hoe zij 
er zijn ‘ingerold’.

Nico Landsman (63), Voor-Drempt 

Nico is in het dagelijks leven werkzaam voor 
Rijkswaterstaat. Twee dagen per week houdt 
hij kantoor in het grote gebouw aan de A-12 
bij Utrecht en hij is naar eigen zeggen totaal 
geen hardloper. Maar wel een sportman die 
actief is bij tennisvereniging De Drieslag en 
hij is ook een gepassioneerd zeiler. In het 
verleden was hij vaak met de boot te vinden 
op het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar 
die tijd ligt inmiddels achter hem. Nu is Nico 
schipper voor Viking op de rondvaartboot in 
Doesburg en organiseert hij zeilwedstrijden 
op de Loosdrechtse Plassen voor personeel 
van Rijkswaterstaat. Sinds drie jaar speelt hij 
bij Muziekvereniging Hummelo en Keppel 
op de hoorn. Dat past wel bij een zeiler. 
Nico werd door buurtgenoten gevraagd om 
mee te helpen bij de Keppelrun. Nico: ‘Bij 
de inschrijving klop ik met de computer de 
gegevens van de deelnemers in het systeem. 
Dat is een nauwkeurige klus, maar ook heel 
dankbaar werk. De sfeer is fantastisch en die 
teams van vrijwilligers werken prima samen. 
Ik vind het gewoon leuk om te doen. En na 
de Keppelrun volgt een zeer gezellige avond 

voor alle vrijwilligers; eerst evalueren hoe 
het ging en wat nóg beter kan, en daarna 
vooral veel plezier met een quiz en een 
hapje en een drankje.’

Herman Koenders (69), Achter-Drempt

Herman is ook geen hardloper. Maar hij 
heeft wel een sportief verleden als motor-
crosser en cartingsporter. Tegenwoordig 
houdt Herman het bij het fietsen van 
toertochten en zo af en toe eens even op 
de mountainbike voor het iets ruigere werk. 
Hij is naast de bezigheden voor de Kep-
pelrun onder andere actief als vrijwilliger 
voor Tafeltje Dekje. Herman raakte via de 
Hessenrijders in de organisatie van de Kep-
pelrun. Hij zorgt met zijn installatie voor de 
muziek en hij bemant het waterpunt samen 
met zijn beschikbare familieleden. De lopers 
moeten bij een professionele loop natuurlijk 
worden voorzien van het nodige vocht en 
die klus is bij Herman in goede handen. 
Herman: ‘De kleinkinderen helpen mee bij 
het uitdelen van de bekers aan de lopers en 
ze rapen de leeggedronken bekers weer op. 
Na afloop helpen we mee om op te ruimen. 
Die vrijwilligers van de Keppelrun, dat is een 
leuke club mensen en iedereen doet goed 
mee. Dit jaar hebben we op Eerste Pinkster-
dag een familiedag, maar reken maar dat ik 
er bij de Keppelrun toch echt wel bij ben en 
alleen iets eerder naar huis zal gaan.’ 

Patricia Jansen (44), Hummelo 

Patricia is een echte hardloopster. Ze begon 
op haar 11e met deze tak van sport en ze 
was verkocht. Na een carrière bij Defensie 
en omzwervingen in de Jeugdzorg volgde 
zij opleidingen tot trainer in verschillende 
disciplines zoals personal trainer, trainer 
buitensport/bootcamp, fitnesstrainer en 

Een leuk en professioneel 
hardloopevenement organiseren 
in een prachtig landschap doe je 
niet zomaar. Daar komt heel veel 
bij kijken. De organisatie van dit 
mooie evenement staat en valt 
met de ondersteuning van ruim 
100 vrijwilligers. We nemen een 
kijkje achter de schermen bij de 
voorbereiding van het grootste 
sportevenement in Keppel en 
omstreken: de Keppelrun op Eerste 
Pinksterdag, zondag 9 juni. 

Keppelrun 2019
De voorbereidingen voor de 12e Keppelrun zijn máánden voordat het startschot klinkt al in 
volle gang. De mensen die bij de organisatie betrokken zijn, buigen zich tot in de details op 
alle facetten rond het evenement. In 2018 deden maar liefst zo’n 850 deelnemers mee en 
ook dit jaar wordt weer een groot aantal deelnemers verwacht om op de eigen voorkeursaf-
stand uit te komen. De Keppelrun voorziet in een keuze uit twee afstanden: de 5 kilometer 
en de 10 kilometer. Speciaal voor de jeugd zijn er twee minder lange afstanden: de Kabou-
terloop en de Jeugdloop. De Kabouterloop gaat over 500 meter en het deelnemersveld be-
staat uit kleuters van 4 en 5 jaar. Deze hardlopertjes-in-de-dop mogen worden begeleid door 
een papa, mama, grootvader of grootmoeder. En dan is er nog de Jeugdloop over 1 kilome-
ter voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Kortom, er is voor elk wat wils bij het evenement. 

De Keppelrun staat bekend om de gemoedelijke sfeer. Ook dit jaar staat de run weer 
helemaal in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Enthousiaste vrijwilligers en plaatse-
lijke muzikanten zorgen samen met de organisatie, ondersteund door sponsoren, voor een 

Meer dan 100 vrijwilligers staan klaar bij de start!

VRIJWILLIGERS

Verkeersregelaars 36
Waterposten (5 posten) 15
Inschrijving / Hessenhal 15
Jeugdloop 10
Start & Finish 10
Voorfietsers 2
Bezemwagen 2
Extra ondersteuning opbouw 8
Tijdregistratie/speaker 3
Kernteam organisatie 10

TOTAAL ca. 111

Nico Landsman Herman Koenders Patricia Jansen
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a d v e r t o r i a l

Keppelrun2018

natuurlijk de mooiste!natuurlijk de mooiste! zondag 9 juni 2019 Hoog-Keppel

De Keppelrun in het kort
> 1, 5 of 10 kilometer, voor jong en oud, individueel of  
 in teamverband.

> Een uniek parcours in de bijzonder mooie natuur en  
 omgeving van Keppel en Hummelo.

> Veel publiek én muziek langs het parcours.

> Deelnemers krijgen naast een medaille:  
 - een cadeauvoucher voor een gratis dag saunaresort
 - diverse kortingsbonnen  
 - op vertoon startnummer gratis entree Hessenbad.

> 10.30 uur: 5 km 
> 11.15 uur: Coffee Fresh Westhoff 10 km 
> 12.30 uur: Aviko Jeugdloop 1 km

[advertorial]

overige sponsoren:  
Slaapspecialist BV Drempt | Rensa | Bouwmarkt De Tolbrug 
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries | Garvo BV Drempt 

Opmerkers | Beekman Hartman Makelaars Doetinchem 
Run2Day | Keppelse Golfclub

Doe mee aan dit  
sportieve en gezellige 
hardloopevenement!

www.keppelrun.nl

Vernieuwde 5 kilometer 
Op zondag 9 juni vindt de 12e Keppelrun plaats. De Keppelrun 
wordt als ‘natuurlijk de mooiste’ dit jaar voor de 5 km nóg mooier 
door een prachtig parcours dat gedeeltelijk over en langs de 
banen van de Keppelse Golfclub gaat. Sportiviteit en gezelligheid 
staan weer centraal tijdens de run. Lopers kunnen kiezen uit de  
1 (jeugdloop), 5 of 10 kilometer en krijgen tijdens de run een van 
de mooiste natuurlijke decors van de Achterhoek te zien. In het 
dorp Hoog-Keppel wordt gestart en gefinisht. Enthousiast publiek 
en muziek staan op hotspots langs de route en bij de finish word 
je aangemoedigd en warm onthaald. Is de Coffee Fresh Westhoff 
10 km-loop net wat te zwaar voor jou of wil je op korte afstand 
een snelle tijd neerzetten? Dan is de 5 km-loop jouw run!

Nu ook als team:  
samen strijden voor een snelle tijd
Altijd al eens met familie, vrienden, collega’s, buren of sportteam 
de strijd aan willen gaan? Dit is je kans! Je kunt je als team  
opgeven, bestaande 3 tot 4 lopers. Jullie gaan dan samen met 
elkaar de strijd aan op de 5 of de 10 kilometer. Je loopt met jouw 
team tegen andere teams, een wedstrijd binnen de wedstrijd!
Bij de teams worden de drie snelste tijden bij elkaar opgeteld. 
Het team dat de snelste tijd loopt, gaat met een fraaie beker naar 
huis. Daag je familie, vrienden, collega’s, buren of teamgenoten 
uit en meld je via www.keppelrun.nl aan voor de teamwedstrijd 
van de Keppelrun. Wil jouw werkgever jouw team sponsoren,  
doe dan mee met onze bedrijvenrun.

Keppelrun19_advertorialHc.indd   2 22-02-19   17:5522



de opleiding Sport en Voedingsleer. Ze 
werd ondernemer door de start van haar 
eigen bedrijf: Natuurlijk BuitenSport. 
Hoe kwam ze eigenlijk bij de Keppelrun 
terecht? Patricia: ‘Ik hoorde het gerucht dat 
de Keppelrun mogelijk zou stoppen en ik 
dacht: dat is toch zonde! Het is zo’n leuk 
evenement. En ik had er al een aantal keren 
zelf aan meegedaan. Mede via Irma van 
Hof belandde ik op een zaterdagochtend 
in de scheidsrechterruimte van HC ’03 aan 
tafel bij een groep mensen. Ik kende vrijwel 
niemand, behalve Mart de Kruif. Deze groep 
wilde de schouders eronder zetten voor een 
doorstart van de Keppelrun. En sinds die 
tijd ben ik betrokken bij de Keppelrun als 
lid van de kerngroep maar ook als vrijwil-
ligster voor de coördinatie van de Kabouter-
run over 500 meter voor de kleuters en de 
Jeugdloop over 1 kilometer voor de jeugd 
van 6 tot en met 11 jaar. Samen met Rob 
Meenhuis leg ik contacten met de basis-
scholen in Drempt en Hummelo en nog een 
paar scholen zoals die in Steenderen, Toldijk 
en dit jaar hopelijk ook een vrij grote school 
in Wehl. Belangrijk in de voorbereiding is 
dat ik voor de schooljeugd clinics hardlo-
pen verzorg. Dan komen kinderen goed 
voorbereid aan de start voor de run over 
bijvoorbeeld de 5 kilometer. Het is erg leuk 
werk om te doen.’ Vrijwilligerswerk is haar 
bepaald niet vreemd. Patricia coördineert 
onder andere voor het buitenbad Hessen-
bad de inzet van de toezichthouders en ze is 
zelf ook bevoegd om toezichthouder te zijn. 
Daarnaast geeft ze ’s zomers aquajoggen als 
het zwembad geopend is. Bij atletiekvereni-
ging ARGO helpt ze bij de jeugdwedstrijden 
en zo zijn er nog een aantal verenigingen te 
noemen waar Patricia werk voor doet: zowel 
vrijwillig als professioneel. ‘Ik kom uit een 
Achterhoeks dorp en ik weet niet anders dan 
dat het verenigingsleven bloeit omdat er 

mensen zijn die bijspringen op momenten 
wanneer dat nodig is. Ik vind het belangrijk 
om op zulke momenten ook zelf de handen 
uit de mouwen te steken!’

Linne Hakvoort (12), Hoog-Keppel 

Linne is de jongste vrijwilliger die we 
spreken. Zij volgt de havo aan het Ulenhof 
College in Doetinchem. En Linne is zelf 
behoorlijk sportief. Ze deed meerdere malen 
mee aan de Keppelrun. Linne: ’Ik loop in de 
weekeinden heel af en toe in het bos, want 
dan heb ik er tijd voor.’ Linne volleybalt en 
tennist en is als vrijwilligster ook wel eens 
actief. Zoals het bedienen van de telborden 
bij het volleybal. Ze lacht: ‘Daar moet je 
geen fouten bij maken, want je krijgt dat 
meteen iedereen op je dak.’ Linne raakte 
verzeild in de organisatie van de Keppelrun 
via haar moeder. Linne: ‘Wij wonen bijna 
aan de route en het is zo leuk om al die 
mensen langs te zien lopen. Toen mijn moe-
der betrokken raakte in het kernteam van 
de Keppelrun werd aan mij gevraagd of ik 
wilde helpen bij het inschrijven. Dan is het 
druk joh! En als de lopers binnenkomen dan 
sta ik aan de finish om de medailles uit te 
reiken. Ik overhandig ze, maar als er iemand 
is die de medaille om de nek gehangen wil 
hebben dan doe ik dat wel, hoor. Het is 
vrolijk werk want iedereen die binnenkomt 
is blij dat de finish is gehaald. De officiële 
prijsuitreiking voor de winnaars is in de Hes-
senhal en die wordt gelukkig door iemand 
anders gedaan. Da’s niks voor mij, hoor! 
Laat mij die medailles bij binnenkomst 
maar doen!’

Alexander de Roos (53), Laag-Keppel 

Alexander is ondernemer en leidt zijn 
bedrijf in diepvriesvleesproducten voor de 
groothandel. Alexander is op zondagen met 
een vriendengroep op zijn mountainbike 

te zien in de bossen. Maar hardlopen, nee 
dat is niets voor hem. Hoe word je dan 
vrijwilliger bij de Keppelrun? Alexander: 
‘Ik ga met mijn vriend Bart van der Wal 
uit Hoog-Keppel naar wedstrijden van De 
Graafschap; wij zijn maatjes als het om de 
Superboeren gaat. We zaten een keer op de 
tribune en zeiden tegen elkaar dat we heel 
veel lol hebben met het kijken naar voetbal 
maar dat we misschien ook eens maatschap-
pelijk bezig zouden moeten gaan. Dat werd 
de Keppelrun, waar ik als verkeersregelaar 
actief ben. Het team van regelaars is groot, 
want we staan met alle regelaars op veel 
punten op de route. Het is mijn taak om te 
zorgen dat de deelnemers bij aankomst in 
Hoog-Keppel veilig van hun geparkeerde 
auto naar de Hessenhal kunnen komen.’ 
Verkeersregelaars hebben in functie op 
doordeweekse dagen wel eens te maken 
met korte lontjes van automobilisten, maar 
Alexander zegt dat het gelukkig wel meevalt 
bij de run. Of hij zelf wel eens meegelopen 
heeft als deelnemer? ‘Nee, dat zal je mij niet 
gauw zien doen! Maar mijn zoon wel. Hij is 
15 en loopt de vijf niet onverdienstelijk.’ Hij 
lacht: ‘Wat hij teveel heeft, heb ik te weinig!’        

Het kernteam

Het kernteam dat de organisatie van de 
Keppelrun coördineert, houdt zich in de 
voorbereiding vooral bezig met de website, 
het parcours, de inschrijvingen, de Jeugd-
loop, de communicatie en promotie, de 
sponsoring, de inrichting van de Hessenhal, 
de veiligheid, het secretariaat, de financiën 
en de algehele coördinatie. 
Samen met alle vrijwilligers uit onze dorpen 
als één groot team een dergelijk evene-
ment realiseren, dat geeft de leden van het 
kernteam veel voldoening. De verbinding 
met en tussen mensen maken en binnen 
de gemeenschap elkaar beter leren kennen, 
levert mooie ervaringen op.
Voor de toekomst wil de organisatie probe-
ren om meer jeugdige vrijwilligers te betrek-
ken bij de voorbereiding van de Keppelrun 
om hen te laten ervaren hoe belangrijk en 
leuk dit sportevenement is. En hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn. Lijkt het je het 
leuk om te helpen? Laat dat even weten aan 
de mensen van de Keppelrun. Mailen kan 
via www.keppelrun.nl. Je bent van harte 
welkom!

Linne Hakvoort Alexander de Roos
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Meld je aan voor het jeugdkamp 
bij HC ‘03 Het einde van het voetbalseizoen sluiten we sinds een paar jaar bij de jeugd 

af met een jeugdkamp. Dit jaar staat ons jeugdkamp gepland op vrijdag 
21 en zaterdag 22 juni. Barbecueën, voetballen en nog veel meer leuke en 
gezellige activiteiten staan er ook dit jaar weer op het programma mits er 
voldoende aanmeldingen zijn. Geef je zoon of dochter op voor vrijdag 7 juni 
zodat we deze traditie kunnen voortzetten en er ook dit jaar weer een mooi 
kampweekend van kunnen maken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar hc-03@hc-03.nl.
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www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

DAKGOTEN EN DAKBEDEKKING

Waterontharders
Wilt u ook veilig en lekker drinkwater, minder 
schoonmaken en bescherming van uw 
apparaten, duurzaam en energiebesparend.

WATERONTHARDERS

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Allround schoonheidsspecialiste en medisch
pedicure Femke behandelt op vrijdag graag
uw huid en voeten in ons instituut.

PREMIUM MN8BELT

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
EN HOOG COMFORT

Dealer van:
Gazelle - Loekie - Focus - Qwic E-bike’s

Stationsstraat 20
7021 CK Zelhem
T. 03 14 - 62 13 79
info@fi etshuis-jansen.nl
www.fi etshuis-jansen.nl
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Gijs Jolink (47) is bekend van de voormalige band Jovink & the Voederbietels en is mede-eigenaar van 
Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, die o.a. de Zwarte Cross en Mañana Mañana organiseert.

107% van de 
mensen over-
drijft wel eens. 
Ja, je moet te-

genwoordig een 
tekst beginnen 

met iets waarmee 
je het volk kunt berei-

ken. Met de Feestfabriek 
willen we een windmolen 

plaatsen die meer dan 20 keer 
de energie opwekt dan we in een 

heel jaar gebruiken, inclusief het verbruik 
op de Zwarte Cross. We doen al van alles om het milieu te be-
sparen, maar nog veel en veel te weinig. Het roer moet dus om, 
hebben we deze winter besloten. En als het toch moet, kunnen 
we het beter maar meteen doen.

Wat denkt u dat de warmste vijf jaren waren op deze planeet 
ooit gemeten? Nou, het zijn: 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. 
In een grafiek stijgt de temperatuur als een raket en wij zijn de 
oorzaak. Er lopen nog maar een paar mafkezen rond die dit 
blijven ontkennen, maar populistische despoten zoals Trump, 
Bolsonaro en Poetin hebben het volk helaas wel weten te be-
reiken. De wereld heeft vreemde kostgangers; we ploffen de 
grootst mogelijke debiele schreeuwlelijkerds van het hele land 
op ons troontje. 
De wereldwijde CO2-uitstoot is gigantisch en neemt nog steeds 
elk jaar toe! En van alle landen in Europa doet Nederland het 
op het gebied van de transitie naar duurzame energie het op 
een na slechtst, alleen Luxemburg doet het nog slechter. Een 
magere 6%. We hebben dus bereikt dat we na een halve eeuw 
inzet 94% van de energie nog steeds niet duurzaam opwekken: 
applaus. Arme landen als Costa Rica wekken hun energie al 
bijna volledig klimaatneutraal op, maar wij hebben het pijn-
lijk laten liggen. En dan zijn er landelijke politici zoals Baudet, 
Buma en Dijkhoff die met droge ogen durven te beweren dat 
het best wel een tandje minder mag met onze milieu-ambities. 
Heren, minder dan we nu doen, kan bijna niet. Dat zij het volk 
willen bereiken door te willen wedijveren met landen als Syrië 

om wereldwijd het minst te doen aan het milieu vind ik een 
schande. Scholieren van 15 op het Malieveld hebben nog meer 
visie dan bovenstaande politici... Het wordt dus tijd voor een 
tegengeluid van het volk zelf en daarom deze column.

Want, beste mensen, het moge duidelijk zijn, er moet wat ver-
anderen. Het is heel simpel, we moeten over op duurzame 
energie, we moeten af van de verbrandingsmotor en er moet 
een CO2-taks komen, waardoor de vervuiler betaalt. De overhe-
den moeten hierin het voortouw nemen en de ballen hebben 
dit in te voeren voordat het tij niet meer te keren is. En daar-
naast kunnen we zelf wat doen. Neem een elektrische auto, 
een warmtepomp, isoleer uw huis, plant een boom. Neem ge-
woon zonnepanelen. En het is niet duurder, het is (uiteindelijk) 
goedkoper. Ik vind het jammer dat ik niet meer kan crossen 
op een verbrandingsmotor, mijn passie. Maar ik heb inmiddels 
een elektrische crosser en het is verbazend hoe goed de eerste 
versies al zijn, net als de eerste Tesla’s, die al zo goed waren 
dat je alleen nog maar banden hoeft te vervangen, kan ik uit 
ervaring zeggen. 

Gaat het roer omgooien ook geld kosten? Ja, natuurlijk. Maar 
we verdienen het terug. En ook al zouden we het niet terugver-
dienen, de prijs die we betalen als we niets doen is vele, vele 
malen hoger. Dus we moeten wel. 
Volgende week zijn de Provinciale Statenverkiezingen, ga stem-
men, uw stem doet ertoe. Geef de struisvogels en hun partijen 
die de kop in het zand steken en denken dat we niets hoeven te 
veranderen of zelfs verkondigen dat we minder moeten doen 
in deze, in het stemhokje een ongenadig pak smeer. En intus-
sen kunnen we zelf aan de slag, mensen. Is uw huis nog niet 
klimaatneutraal? Dan is er werk aan de winkel! Net als het ons 
gelukt is het gat in de ozonlaag te dichten en de zure regen te 
stoppen, gaat ons dit ook lukken als we samen de schouders er-
onder zetten. En als het toch moet, kunnen we het maar beter 
meteen doen.

Het roer moet om

Fo
to

: D
un

ca
n 

de
 F

ey

van Gijs

Column

De Hessencombinatie maart 2019   27



Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

tijd te lossen.’ Maar als het door drukte op de weg tegenzit, en
Romazy er de eerste dag niet in zit, dan zijn er ook eerder op de 
route wel enkele min of meer vaste stopplekken.
Overigens is het verhaal Romazy sinds kort verleden tijd. Het restau-
rant is gestopt. Met name op weekendritten zal Harry het gaan mis-
sen. ‘Als we op maandag moeten lossen, betekent dat zaterdagoch-
tend vertrekken. De zondag sta ik dan liever op zo’n plek heel de dag 
stil dan op een parkeerplaats met honderden vrachtwagens. Daar sta 
je tussen veel Roemenen, Litouwers, Bulgaren, noem maar op. Wordt 
vaak stevig gedronken in het weekend. Ik snap dat trouwens op zich 
wel, veel van die Oost-Europeanen zijn weken- tot zelfs maanden-
lang van huis. Ze hebben weinig te besteden. Veel andere keus dan 
een goeie borrel pakken, hebben ze niet in het weekend.’ 
Maar als het alleen om een overnachting gaat, heeft Harry niet per 
se een hekel aan dit soort propvolle parkeerplaatsen. Er komt vaak 
nog wel wat bij kijken eer je geparkeerd staat, vertelt hij. De plaatsen 
zijn zo smal dat áls je al het geluk hebt dat er een vrij is, dat het dan 
nog een klus is erin te komen. ‘Je komt er niet ingedraaid met je 
trailer. Dus moet één van de chauffeurs die er al staat eerst een stuk 
vooruit, dan kan je er indraaien, en dan kan die ene weer terug op 
zijn plek. De meesten willen wel even helpen, maar het blijft verve-
lend als je een collega moet wakker maken die ligt te slapen. Sta je 
bij wegrestaurants, dan heb je vaak meer ruimte.’
Hoewel het chauffeursbestaan er een is van vele uren alleen achter 
het stuur, praat Harry Freriksen juist over de vele contacten die hij 
als chauffeur heeft. Hij komt op stopplaatsen vaak bekenden tegen, 
die hij bij volgende gelegenheden onderweg op de weg weer tegen-
komt. ‘Dan knipperen we met de lichten en steken we de hand op.’ 
De vraag is of dat ook komt doordat Harry een gemakkelijke prater 
is. ‘Ja’, knikt zijn vrouw beslist, die op de achtergrond zit mee te luis-
teren als we bij Harry thuis in de Molenweg aan tafel zitten. ‘Zeker’, 
bevestigt ook Harry. ‘Ik zit niet graag alleen te eten of drinken. Ook 
als we met een paar bekenden aan tafel zitten en iemand anders zit 
in de buurt alleen, dan betrek ik hem graag in het gesprek. Ik leg 
gemakkelijk contact.’ 
En dat blijft dan niet noodzakelijkerwijs beperkt tot Nederlandse 
collega’s. Met handen en voeten weet hij ook wel met buitenlandse 
collega’s te communiceren. Soms levert dat nauwe contacten op. 
Vorig jaar is hij met zijn vrouw op vakantie geweest bij een Griekse 
collega-vrachtwagenchauffeur, een kilometer of twintig van Athene.

Harry Freriksen, nu wegens ziekte enige tijd aan huis gekluisterd, 
rijdt bij Freek Vossen op een Volvo FH-trekker met oplegger. Hij 
roemt het comfort van de moderne auto’s. ‘Neem bijvoorbeeld het 
schakelen, gaat tegenwoordig bij de meeste vrachtauto’s automa-
tisch. Wil je er een met handschakeling, dan moet je die bij wijze 
van spreken apart bestellen. Dat schakelen gaat heel mooi, anders 
dan bij een personenauto. Eigenlijk heeft de vrachtauto een normale 
versnellingsbak, maar je schakelt niet zelf. Je geeft alleen gas en 
het is alsof onder je iemand zit die de koppeling bedient en die 
schakelt.’
De H in de type aanduiding FH staat voor high cab (hooggeplaatste 
cabine). Dat resulteert in een vlakkere vloer dan in lager geplaatste 
cabines. ‘Op lange afstanden vind ik dat hoog zitten wel prettig. 
Verder is een vlakkere vloer wel gemakkelijker bij het omkleden. Aan 
de andere kant, zit je in het distributievervoer en moet je veel in- en 
uitstappen, dan is een lage cabine weer handiger.’
Over die cabine, het is Harry’s werkplek in een vaste auto. Hij houdt 

die graag keurig netjes. In de cabine hangt een luchtslang om regel-
matig stof naar buiten te blazen. Hoe vaak? ‘Nou ja, vrij vaak, wel 
bijna iedere dag zet ik even de deuren open en blaas ik de cabine 
schoon. Een nette cabine geeft ook een goede uitstraling. Als ergens 
bij een controle een agent ziet dat het een rommel is in de cabine, 
dan bestaat de kans dat die denkt dat de papieren niet in orde zul-
len zijn en word je uitgebreid gecontroleerd. Andersom werkt het 
volgens mij ook zo.’

Logischerwijs zit hij als chauffeur uren alleen in zijn vrachtwagen, maar 
Harry Freriksen prijst zijn beroep om de vele contacten met mensen die 
hij onderweg maakt. Vorige zomer ging hij nog op vakantie bij een Griekse 
collega die hij kent van onderweg in Frankrijk.

‘Ik zit niet graag alleen te eten’

Het is soms nog een heel gepuzzel om én binnen de eisen van de 
rijtijdenwet te blijven én min of meer op het juiste moment op de 
plek van bestemming uit te komen, vertelt Harry Freriksen (56) uit 
Achter-Drempt. Hij is chauffeur bij transportbedrijf Freek Vossen in 
Doesburg, en rijdt veel op Frankrijk. Vaak naar Nantes in Bretagne, 
900 kilometer vanaf Doesburg, maar ook wel naar Bordeaux, wat 
ruim 300 kilometer verder is. 

‘Behalve dat je op het goede moment wilt 
aankomen waar je zijn moet, eet en slaap ik 
het liefst steeds op de-
zelfde plek. Op weg naar bijvoorbeeld Nan-
tes stop ik graag in Romazy, als alles meezit 
is dat in rijuren te halen, plus de twee ver-

plichte pauzes van drie kwartier. Daar in Romazy is het onderhand 
net thuis komen. De eigenaar kent me, vaak zitten er chauffeurs die 
ik eerder heb ontmoet. Ik kom daar graag. Ik mik het dan zo uit dat 
ik daar dan
’s avonds tussen acht en half negen stil sta. Dan eet ik daar en maak 
ik me dan klaar voor de nacht. Bij de rit, op de heenweg, neem ik
9 uur rust, om dan de andere dag op mijn bestemming in Nantes op 

Al enkele jaren is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Steeds 

meer transportbedrijven, in bijna alle regio’s van Nederland, hebben te maken 

met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. 

Ook in de Achterhoek is sprake van een groot tekort.

Dit jaar brengen we daarom vier portretten van vrachtwagenchauffeurs uit ons verspreidingsgebied. We beginnen in dit 

nummer met internationaal chauffeur Harry Freriksen uit Achter-Drempt.

Truckers
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Het is soms nog een heel gepuzzel om én binnen de eisen van de 
rijtijdenwet te blijven én min of meer op het juiste moment op de 
plek van bestemming uit te komen, vertelt Harry Freriksen (56) uit 
Achter-Drempt. Hij is chauffeur bij transportbedrijf Freek Vossen in 
Doesburg, en rijdt veel op Frankrijk. Vaak naar Nantes in Bretagne, 
900 kilometer vanaf Doesburg, maar ook wel naar Bordeaux, wat 
ruim 300 kilometer verder is. 

‘Behalve dat je op het goede moment wilt 
aankomen waar je zijn moet, eet en slaap ik 
het liefst steeds op de-
zelfde plek. Op weg naar bijvoorbeeld Nan-
tes stop ik graag in Romazy, als alles meezit 
is dat in rijuren te halen, plus de twee ver-

plichte pauzes van drie kwartier. Daar in Romazy is het onderhand 
net thuis komen. De eigenaar kent me, vaak zitten er chauffeurs die 
ik eerder heb ontmoet. Ik kom daar graag. Ik mik het dan zo uit dat 
ik daar dan
’s avonds tussen acht en half negen stil sta. Dan eet ik daar en maak 
ik me dan klaar voor de nacht. Bij de rit, op de heenweg, neem ik
9 uur rust, om dan de andere dag op mijn bestemming in Nantes op 

Al enkele jaren is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Steeds 

meer transportbedrijven, in bijna alle regio’s van Nederland, hebben te maken 

met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. 

Ook in de Achterhoek is sprake van een groot tekort.

Dit jaar brengen we daarom vier portretten van vrachtwagenchauffeurs uit ons verspreidingsgebied. We beginnen in dit 

nummer met internationaal chauffeur Harry Freriksen uit Achter-Drempt.

Truckers
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a d v e r t o r i a l

Een tandprothetische praktijk, best een lastig woord. ‘Iedereen kan hier 
terecht voor alle uitneembare voorzieningen’, legt Iris uit. ‘Dan moet je 
denken aan gedeeltelijke protheses, volledige protheses en een klikgebit.’ 
Iris is tandprotheticus en docent aan de Hogeschool Utrecht, en Annet is 
klinisch prothesetechnicus. Ze maken niet alleen de afdruk van het ge-

bit bij de patiënt 
zelf maar ver-
vaardigen ook 
alle protheses in 

hun eigen laboratorium, naast de dierenartsenpraktijk. ‘Omdat we alles 
zelf doen, kunnen we de kwaliteit van onze protheses waarborgen. We wer-
ken samen met tandartsen maar een doorverwijzing van je tandarts is niet 
nodig. Iedereen kan hier binnenlopen voor een mondonderzoek, een kop 
koffie of een reparatie en daarna declareren we rechtstreeks aan de zorg-
verzekering. Dat maakt het voor patiënten makkelijker om naar ons toe 
te komen en dat is precies wat we willen. Laagdrempelig met persoonlijke 
aandacht’, zegt Annet.

Samen met de patiënt
De service van ’t Gebittenhuys gaat ver en bestaat uit een 1-uur reparatie-
service, een gratis intakegesprek – ‘je kaak blijft altijd slinken als er geen 
tanden meer zijn’ - een inloopochtend, een gratis jaarlijkse prothesecheck 
en een service aan huis voor patiënten die minder mobiel zijn. ‘Dat laat-
ste noemen we ’t Gebittenhuys aan huys. Voor kwetsbare ouderen bijvoor-
beeld. We nemen onze koffer mee en komen dan bij de patiënt thuis. Geen 
gedoe met vervoer regelen en begeleiding. Net als bij ons in de praktijk 

Annet Gerritsen uit Laag-Keppel en Iris Verwaaijen uit De Steeg 
waren studiegenoten en collega’s. Allebei droomden ze van een 
eigen tandprothetische praktijk. Sinds 1 december is hun droom 
werkelijkheid geworden en is ’t Gebittenhuys in Doesburg geopend.

maken we samen met de patiënt de 
prothese. Zo maken we iedere pro-
these persoonlijk en uniek’, bena-
drukt Iris.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
9.00 uur – 17.00 uur 
Vrijdag 09.00 – 13.00 uur (inloop)

Kraakselaan 60
6981 HH Doesburg
T: 0313-74 57 77
E: info@gebittenhuys.nl
I: www.gebittenhuys.nl

’t Gebittenhuys
als uw tanden konden kiezen

Wist u dat uw zorgverzekering gemiddeld om de vijf 
jaar een nieuw gebit vergoedt?
Loop bij ons binnen voor een gratis mondonderzoek.

Onze service
* gratis intakegesprek
* 1-uur reparatie-check
* inloopochtend op vrijdag
* gratis jaarlijkse prothesecheck
* service aan huis
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Harry Freriksen heeft zijn vrachtwagenbewijs sinds 1983. Hij heeft 
aansluitend ook het chauffeursdiploma gehaald, wat nodig is om 
ook op zwaardere vrachtwagens te mogen rijden. Intussen is dat 
weer vervangen door een zogenoemde Code95-certificaat, waarvoor 
iedere vijf jaar nascholing nodig is. Na verschillende banen, waarbij 
wel wat chauffeurswerk kwam kijken, werd hij in 2014 fulltime inter-
nationaal chauffeur bij Vossen. Al had hij het echte stuurwerk met 
aanhangers al eerder geleerd bij papierfabriek De Hoop in Eerbeek, 
waar hij in 1989 was begonnen in het intern transport. ‘Daar heb 
ik leren manoeuvreren. Recht vooruit op de snelweg kan iedereen. 
Maar goed en vlot vooruit en achteruit rijden met de trailer is wel 
wat anders. Als je de auto achteruit aan het laaddock parkeert, dan 
doe je dat liefst in één keer zodat hij er kaarsrecht voorstaat. Een 
keer extra steken is niet zo erg, maar de trailer moet er altijd wel 
strak en recht voor staan.’
Wat dat betreft ziet Freriksen in Europa het brede tekort aan chauf-
feurs nog weleens terugkomen in de vakbekwaamheid van het 
chauffeursvolkje. Er zijn veel nieuwkomers soms van ver weg. ‘Je 
hoort van Filipijnen bij Oost-Europese transportbedrijven, maar ook 

van Brazilianen die hier komen werken. Maar ook bij Nederlandse 
bedrijven werken ze. Soms als ik in Nantes moet lossen, geven ze me 
daar zo’n plek dat iedereen goed ziet hoe ik het doe. ‘Dan kunnen 
anderen zien hoe het precies moet’, zeggen ze dan. Prima, ik heb 
het ook moeten leren, anderen moeten nu ook de kans krijgen.’
Overigens heeft Freriksen ook wel de indruk dat veel van de chauf-
feurs van elders vooral worden aangetrokken omdat ze goedkoop 
zijn, dan omdat er zo’n enorme krapte aan chauffeurs is. ‘Zo voelt 
het in ieder geval. Het drukt je marktwaarde als chauffeur. Die Oost-
blokkers zijn wel onze concurrenten.’

Evenzogoed zegt hij dat hij een prachtig beroep heeft. ‘Volop vrij-
heid, de blackbox is bij ons nog niet aan de orde, we worden nog 
niet permanent via satellietnavigatie gevolgd, zoals je bij die hele 
grote transporteurs wel ziet. Maar zoals het nu gaat, vind ik dat ik 
een prachtig vak heb. Het rijden moet in je zitten, ik rijd graag. Zal 
zo’n 150.000 kilometer per jaar zijn. Je ziet veel onderweg. Het is een 
manier van leven, a way of  life.’
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Henk ten Zijthoff en Rinus G.M. Rabeling

Als het gaat over de oorsprong van villa Zuylenkamp, kom je uit bij 
de families Tenkink en Breukink. Zij zijn Achterhoekse grootgrond-
bezitters en afkomstig uit de omgeving van Winterwijk. Het zijn 
scholtenboeren: kapitaalkrachtige families door de vele grond die zij 
vanaf de negentiende eeuw in bezit hebben.  
Vader en moeder Breukink-Tenkink (Johan Gerhard en Bernarda 
Hendrika) wonen aan het einde van de negentiende eeuw op 
boerderij Runsvoort aan de Zelhemseweg in Hummelo. Zij hebben 
vijf dochters. Een zoontje komt ook op Runsvoort ter wereld maar 
overlijdt op jonge leeftijd. 
Deze Breukinks gaan zo rond 1891/1892 in gesprek met de familie 

Garretsen, eigenaren van Den Droef aan de Dorpsstraat in Hummelo. 
Den Droef is in die tijd een café, herberg, stalhouderij, een kleine 
boerderij en er staat een bakkerij naast. Een bedrijventerrein avant 
la lettre! Er is in die tijd nóg een café in de Dorpsstraat. Dat café 
zit in het pand waar nu De Roode Loper is gehuisvest. En dan is er 
natuurlijk ook nog De Gouden Karper. 

Vader en moeder Breukink hebben het oog laten vallen op dit stuk 
grond in de Dorpsstraat waar Den Droef (officieel: De Gouden Druif) 
staat. De familie wil daar bouwen vanwege het aanstaande huwelijk 
van hun dochter Egbarta Breukink met Gerrit Tenkink. 
De datum voor het huwelijk van Gerrit en Egbarta is gepland in 
december 1893 en dan moet er natuurlijk wel een fatsoenlijk huis 
worden geregeld voor de jongelui. Of Tony (Teunis Lubertus) Garret-
sen die grond met opstallen wil verkopen aan de familie? Nou, dat 
wil Garretsen wel of speelde er meer? Volgens de heer Garretsen van 
de ‘Helmaat’ in Achter-Drempt klopt het verhaal dat zijn voorvader 
en naamgenoot Tony uit Hummelo naar café De Gouden Druif in 
Achter-Drempt vertrok niet. Er zat meer achter. Zoveel meer zelfs, dat 
er een afzonderlijk verhaal elders in dit magazine aan wordt gewijd. 

Villa Zuylenkamp, een parel in Hummelo
Hummelo is rijk aan monumenten. En gelukkig verkeren 
veel van die monumenten in een goede staat en zijn ze 
nog altijd functioneel. Aan de Dorpsstraat 32/32A staat 
de schitterend gerestaureerde villa Zuylenkamp. 
Daarachter ligt een woonwijk met de naam De 
Zuylenkamp. Een duik in de geschiedenis van de villa en 
haar markante bewoners. 

Den Droef was via de overlevering een vrolijke tent. Wijlen Geurt 
Westhoff vertelde dat er met enige regelmaat Duitse muzikanten 
uit Emmerich en Wesel optreden en de polonaise wordt er lustig 
gedanst. Jansen Venneboer is de bakker. Waar moet hij dan naar 
toe als die percelen worden opgekocht door de Tenkinks? Er wordt 
onderhandeld met als resultaat dat de Tenkinks tegenover Den Droef 
een nieuwe bakkerij bouwen voor Jansen Venneboer. Geurt destijds: 
‘Nou ja dat was natuurlijk geen sjieke bouw, zoals van de kwaliteit 
van de villa maar het pand staat er nog steeds en is nog steeds een 
bakkerij. Nu onder leiding van Leo Ebbers.’ 

In 1892 wordt Den Droef gesloopt en begint de bouw van villa 
Zuylenkamp. De naam van de villa is afgeleid van de veldnaam van 
het perceel grond waarop de villa wordt gebouwd en die al om-
streeks 1620 terug te vinden is in akten. Als het huis in 1893 klaar 
is, trekken Gerrit Tenkink en zijn bruid er in. Het is een mooie plek 
voor kinderen en die komen er dan ook: zeven kinderen worden 
op Zuylenkamp geboren. Naast de vreugde is er ook groot verdriet 
want in de villa overlijden drie kinderen. In 1904 verhuizen Gerrit en 
Egbarta met hun kinderen naar Runsvoort in Hummelo. Er wordt op 
Runsvoort nog een zoon geboren (Johan Bernard, het achtste kind), 
maar in 1910 komen zij weer terug in het dorp in villa Zuylenkamp. 

Gerrit Tenkink ontpopt zich als een animator voor economische ac-
tiviteiten in de gemeente Hummelo & Keppel. Hij is mede-oprichter 
van de melkfabriek in Hoog-Keppel (na sluiting de bakermat van de 
Aviko in 1962) en mede-grondlegger van de Coöperatieve Landbouw-
vereniging VLC Iselland aan de Dorpsstraat in Hummelo, waar nu de 
Stonearend is gevestigd. Het VLC-complex is in 1980 gesloopt. 
Drie van zijn zoons blijven in leven: Jan, Willem en Henk. Jan blijft 
in de villa wonen na het overlijden van zijn ouders. Willem komt op 
Runsvoort in Hummelo en Henk trekt naar het westen. 

De broers Tenkink

Met Geurt Westhoff heb ik zijn herinneringen aan de broers Tenkink 
opgehaald. Zijn conclusie was dat de broers het in hun leven zwaar 
hebben gehad. Geurt destijds: ‘Geld was voor de familie erg belang-
rijk. Huwelijken waren in die tijd bij grootgrondbezitters gericht 
op kapitaalbehoud. Dat kan karakters van mensen op een manier 
vervormen die je geen mens gunt. Jan woonde zijn hele leven in de 
villa. Hij was erg op de penning. Hij ontving zijn pachters en beheer-
de de gronden in de Hummelse Hei en de gronden in Gendringen. 
Hij is nooit gehuwd.’ Uit de verhalen over hem concludeerde Geurt 
dat meneer Jan een eenzame man moet zijn geweest.  
Ik vroeg Geurt hoe de villa er in zijn jeugd uitzag. Zijn beschrijving 
van het landschap: ‘Achter de villa is een weiland en er is een bosje. 
Er is ook een scheiding in het land, er ligt een kleine beek: de Wep-
pel. Die beek is metersdiep uitgesleten in het landschap en teloor 
gegaan bij de aanleg van de wijk De Zuylenkamp rond 1980. 
Er is ook een grote boomgaard. In het bosje zijn we als jongens een 
keer betrapt door meneer Tenkink bij het bouwen van de mooiste 
jongenshut ooit. Daar had meneer Tenkink niks mee. We werden 
weggestuurd en een jaar later werd hij erg boos op ons als hij ons 
in de boomgaard betrapt bij het gappen van appeltjes. Rode ster. Ik 
zal het nooit vergeten. Meneer Tenkink staat onder de boom en wij 
zitten met drie man sterk muisstil boven in de kruin. Daar horen we 
hem spreken: ‘Jongelui, kom er maar uit.’ Schoorvoetend klom-
men we uit de boom. Meneer Jan Tenkink stond met de wandelstok 
paraat. We hebben het geweten!’

Broer Willem is blijven wonen op Runsvoort en broer Henk werd in-
genieur. Henk benam zich in 1948 het leven. Geurt Westhoff merkte 
op: ‘Geld en bezit maken niet altijd gelukkig. Maar meneer Jan was 
anders dan zijn broers. Hij was een man met een bescheiden levens-
stijl. Je zag hem niet aan de tap in een café of in een kroeg. Excen-
triek is het woord dat bij hem past. En hij beheerde het erfgoed van 
zijn voorouders met ijzeren discipline.’

Meneer Jan Tenkink, zijn personeel en de laatste particuliere 
bewoner van de villa  

Meneer Jan Tenkink heeft een huishoudster die in Hummelo bij de 
jeugd bekend staat als tante Gerda. Tante Gerda Migchelbrink is ge-
huwd met Jo Veldkamp. Het echtpaar heeft geen kinderen en woont 
in de villa in bij meneer Jan Tenkink. Bij tante Gerda is het een zoete 
inval voor de kinderen uit het dorp. Jo Veldkamp komt oorspron-
kelijk uit Doornspijk en zijn vader wordt in de jaren 30 aangesteld 
als boswachter/jachtopziener op Enghuizen. Jo is een broer van 
Jan Veldkamp die door de Duitse bezettingsmacht als 16-jarige de 
doodstraf krijgt vanwege het doorknippen van kabels. De straf wordt 
weliswaar omgezet naar tuchthuisstraf maar Jan Veldkamp overlijdt 
in Duitsland aan ontberingen, 19 jaar oud. 
De verrassing in het dorp is groot als blijkt dat Gerda en Jo door 
meneer Jan Tenkink bij zijn overlijden ruimhartig worden bedeeld 
in zijn testament. De villa en een stuk grond in Hummelo worden 
na zijn overlijden aan hen toegewezen. Jo is geen gemakkelijke man 
maar wel een kleurrijke persoonlijkheid met een apart gevoel voor 
humor en levenskennis. Zijn uitspraken en daden leven nog altijd 
voort in het dorp. Hij overleed in 2011 als de laatste particuliere 
bewoner. De villa had toen al lang een zakelijke bestemming. De 
Veldkamps verkochten het pand in 1981 aan de gemeente Hummelo 
en Keppel die het weer doorverkocht aan het wegenbouwbedrijf 
Verhoeve & Faber. Na het vertrek van de Verhoevegroep betrekken 
Metron Bouwadvies en het bedrijf Signum Interfocus de villa in 
2010. Signum is vertrokken naar Oosterbeek. Anno 2019 staat het 
voorste deel van de villa te huur op een prachtige locatie.

In vogelvlucht door de tijd 

Onderzoek levert op dat de naam Zuylenkamp als aanduiding van 
een stuk grond in Hummelo in ieder geval al rond 1620 in de archie-
ven terug te vinden is onder de naam Suijlens kamp. En vervolgens 

Hummelo, Dorpsstraat Villa Zuylenkamp

Hummelo, Dorpsstraat omstreeks 1905
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Henk ten Zijthoff en Rinus G.M. Rabeling

Als het gaat over de oorsprong van villa Zuylenkamp, kom je uit bij 
de families Tenkink en Breukink. Zij zijn Achterhoekse grootgrond-
bezitters en afkomstig uit de omgeving van Winterwijk. Het zijn 
scholtenboeren: kapitaalkrachtige families door de vele grond die zij 
vanaf de negentiende eeuw in bezit hebben.  
Vader en moeder Breukink-Tenkink (Johan Gerhard en Bernarda 
Hendrika) wonen aan het einde van de negentiende eeuw op 
boerderij Runsvoort aan de Zelhemseweg in Hummelo. Zij hebben 
vijf dochters. Een zoontje komt ook op Runsvoort ter wereld maar 
overlijdt op jonge leeftijd. 
Deze Breukinks gaan zo rond 1891/1892 in gesprek met de familie 

Garretsen, eigenaren van Den Droef aan de Dorpsstraat in Hummelo. 
Den Droef is in die tijd een café, herberg, stalhouderij, een kleine 
boerderij en er staat een bakkerij naast. Een bedrijventerrein avant 
la lettre! Er is in die tijd nóg een café in de Dorpsstraat. Dat café 
zit in het pand waar nu De Roode Loper is gehuisvest. En dan is er 
natuurlijk ook nog De Gouden Karper. 

Vader en moeder Breukink hebben het oog laten vallen op dit stuk 
grond in de Dorpsstraat waar Den Droef (officieel: De Gouden Druif) 
staat. De familie wil daar bouwen vanwege het aanstaande huwelijk 
van hun dochter Egbarta Breukink met Gerrit Tenkink. 
De datum voor het huwelijk van Gerrit en Egbarta is gepland in 
december 1893 en dan moet er natuurlijk wel een fatsoenlijk huis 
worden geregeld voor de jongelui. Of Tony (Teunis Lubertus) Garret-
sen die grond met opstallen wil verkopen aan de familie? Nou, dat 
wil Garretsen wel of speelde er meer? Volgens de heer Garretsen van 
de ‘Helmaat’ in Achter-Drempt klopt het verhaal dat zijn voorvader 
en naamgenoot Tony uit Hummelo naar café De Gouden Druif in 
Achter-Drempt vertrok niet. Er zat meer achter. Zoveel meer zelfs, dat 
er een afzonderlijk verhaal elders in dit magazine aan wordt gewijd. 

Villa Zuylenkamp, een parel in Hummelo
Hummelo is rijk aan monumenten. En gelukkig verkeren 
veel van die monumenten in een goede staat en zijn ze 
nog altijd functioneel. Aan de Dorpsstraat 32/32A staat 
de schitterend gerestaureerde villa Zuylenkamp. 
Daarachter ligt een woonwijk met de naam De 
Zuylenkamp. Een duik in de geschiedenis van de villa en 
haar markante bewoners. 

Den Droef was via de overlevering een vrolijke tent. Wijlen Geurt 
Westhoff vertelde dat er met enige regelmaat Duitse muzikanten 
uit Emmerich en Wesel optreden en de polonaise wordt er lustig 
gedanst. Jansen Venneboer is de bakker. Waar moet hij dan naar 
toe als die percelen worden opgekocht door de Tenkinks? Er wordt 
onderhandeld met als resultaat dat de Tenkinks tegenover Den Droef 
een nieuwe bakkerij bouwen voor Jansen Venneboer. Geurt destijds: 
‘Nou ja dat was natuurlijk geen sjieke bouw, zoals van de kwaliteit 
van de villa maar het pand staat er nog steeds en is nog steeds een 
bakkerij. Nu onder leiding van Leo Ebbers.’ 

In 1892 wordt Den Droef gesloopt en begint de bouw van villa 
Zuylenkamp. De naam van de villa is afgeleid van de veldnaam van 
het perceel grond waarop de villa wordt gebouwd en die al om-
streeks 1620 terug te vinden is in akten. Als het huis in 1893 klaar 
is, trekken Gerrit Tenkink en zijn bruid er in. Het is een mooie plek 
voor kinderen en die komen er dan ook: zeven kinderen worden 
op Zuylenkamp geboren. Naast de vreugde is er ook groot verdriet 
want in de villa overlijden drie kinderen. In 1904 verhuizen Gerrit en 
Egbarta met hun kinderen naar Runsvoort in Hummelo. Er wordt op 
Runsvoort nog een zoon geboren (Johan Bernard, het achtste kind), 
maar in 1910 komen zij weer terug in het dorp in villa Zuylenkamp. 

Gerrit Tenkink ontpopt zich als een animator voor economische ac-
tiviteiten in de gemeente Hummelo & Keppel. Hij is mede-oprichter 
van de melkfabriek in Hoog-Keppel (na sluiting de bakermat van de 
Aviko in 1962) en mede-grondlegger van de Coöperatieve Landbouw-
vereniging VLC Iselland aan de Dorpsstraat in Hummelo, waar nu de 
Stonearend is gevestigd. Het VLC-complex is in 1980 gesloopt. 
Drie van zijn zoons blijven in leven: Jan, Willem en Henk. Jan blijft 
in de villa wonen na het overlijden van zijn ouders. Willem komt op 
Runsvoort in Hummelo en Henk trekt naar het westen. 

De broers Tenkink

Met Geurt Westhoff heb ik zijn herinneringen aan de broers Tenkink 
opgehaald. Zijn conclusie was dat de broers het in hun leven zwaar 
hebben gehad. Geurt destijds: ‘Geld was voor de familie erg belang-
rijk. Huwelijken waren in die tijd bij grootgrondbezitters gericht 
op kapitaalbehoud. Dat kan karakters van mensen op een manier 
vervormen die je geen mens gunt. Jan woonde zijn hele leven in de 
villa. Hij was erg op de penning. Hij ontving zijn pachters en beheer-
de de gronden in de Hummelse Hei en de gronden in Gendringen. 
Hij is nooit gehuwd.’ Uit de verhalen over hem concludeerde Geurt 
dat meneer Jan een eenzame man moet zijn geweest.  
Ik vroeg Geurt hoe de villa er in zijn jeugd uitzag. Zijn beschrijving 
van het landschap: ‘Achter de villa is een weiland en er is een bosje. 
Er is ook een scheiding in het land, er ligt een kleine beek: de Wep-
pel. Die beek is metersdiep uitgesleten in het landschap en teloor 
gegaan bij de aanleg van de wijk De Zuylenkamp rond 1980. 
Er is ook een grote boomgaard. In het bosje zijn we als jongens een 
keer betrapt door meneer Tenkink bij het bouwen van de mooiste 
jongenshut ooit. Daar had meneer Tenkink niks mee. We werden 
weggestuurd en een jaar later werd hij erg boos op ons als hij ons 
in de boomgaard betrapt bij het gappen van appeltjes. Rode ster. Ik 
zal het nooit vergeten. Meneer Tenkink staat onder de boom en wij 
zitten met drie man sterk muisstil boven in de kruin. Daar horen we 
hem spreken: ‘Jongelui, kom er maar uit.’ Schoorvoetend klom-
men we uit de boom. Meneer Jan Tenkink stond met de wandelstok 
paraat. We hebben het geweten!’

Broer Willem is blijven wonen op Runsvoort en broer Henk werd in-
genieur. Henk benam zich in 1948 het leven. Geurt Westhoff merkte 
op: ‘Geld en bezit maken niet altijd gelukkig. Maar meneer Jan was 
anders dan zijn broers. Hij was een man met een bescheiden levens-
stijl. Je zag hem niet aan de tap in een café of in een kroeg. Excen-
triek is het woord dat bij hem past. En hij beheerde het erfgoed van 
zijn voorouders met ijzeren discipline.’

Meneer Jan Tenkink, zijn personeel en de laatste particuliere 
bewoner van de villa  

Meneer Jan Tenkink heeft een huishoudster die in Hummelo bij de 
jeugd bekend staat als tante Gerda. Tante Gerda Migchelbrink is ge-
huwd met Jo Veldkamp. Het echtpaar heeft geen kinderen en woont 
in de villa in bij meneer Jan Tenkink. Bij tante Gerda is het een zoete 
inval voor de kinderen uit het dorp. Jo Veldkamp komt oorspron-
kelijk uit Doornspijk en zijn vader wordt in de jaren 30 aangesteld 
als boswachter/jachtopziener op Enghuizen. Jo is een broer van 
Jan Veldkamp die door de Duitse bezettingsmacht als 16-jarige de 
doodstraf krijgt vanwege het doorknippen van kabels. De straf wordt 
weliswaar omgezet naar tuchthuisstraf maar Jan Veldkamp overlijdt 
in Duitsland aan ontberingen, 19 jaar oud. 
De verrassing in het dorp is groot als blijkt dat Gerda en Jo door 
meneer Jan Tenkink bij zijn overlijden ruimhartig worden bedeeld 
in zijn testament. De villa en een stuk grond in Hummelo worden 
na zijn overlijden aan hen toegewezen. Jo is geen gemakkelijke man 
maar wel een kleurrijke persoonlijkheid met een apart gevoel voor 
humor en levenskennis. Zijn uitspraken en daden leven nog altijd 
voort in het dorp. Hij overleed in 2011 als de laatste particuliere 
bewoner. De villa had toen al lang een zakelijke bestemming. De 
Veldkamps verkochten het pand in 1981 aan de gemeente Hummelo 
en Keppel die het weer doorverkocht aan het wegenbouwbedrijf 
Verhoeve & Faber. Na het vertrek van de Verhoevegroep betrekken 
Metron Bouwadvies en het bedrijf Signum Interfocus de villa in 
2010. Signum is vertrokken naar Oosterbeek. Anno 2019 staat het 
voorste deel van de villa te huur op een prachtige locatie.

In vogelvlucht door de tijd 

Onderzoek levert op dat de naam Zuylenkamp als aanduiding van 
een stuk grond in Hummelo in ieder geval al rond 1620 in de archie-
ven terug te vinden is onder de naam Suijlens kamp. En vervolgens 

Hummelo, Dorpsstraat Villa Zuylenkamp

Hummelo, Dorpsstraat omstreeks 1905
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als een ‘stuxken weilantz de Suijlenskamp’ (1629), een ‘stuxken 
weijdelant den Sulens camp’ (1632) en in 1707 als ‘Suijlencamp’. De 
veldnaam is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een familie-
naam die in de 16e en 17e eeuw in deze regio meer voorkwam in 
varianten als Suijlens, Suylens en ook Sulens.    

De grondleggers van villa Zuylenkamp 
Johan Gerhard Breukink (11 februari 1827 - 1 april 1900) huwt rond 
juli 1858 met Bernarda Hendrika Tenkink (25 juli 1836 - 5 februari 
1901). Zij wonen op boerderij Runsvoort aan de Zelhemseweg in 
Hummelo.
Johan en Bernarda zijn de eerste steenleggers van villa Zuylenkamp 
in 1893. De villa is gebouwd voor het huwelijk van hun dochter 
Egbarta (Bartha) met Gerrit Tenkink. Johan en Bernarda zijn dus niet 
de eerste bewoners, dat zijn dochter Bartha en schoonzoon Gerrit 
die hun (schoon-)ouders de eer gunnen om de eerste steen van hun 
huis te plaatsen.

Uit het huwelijk van Johan Gerhard en Bernarda worden de volgende 
kinderen geboren:
- Johanna Breukink (15 augustus 1859 - 29 juli 1882);
- Johanna Derkje Breukink ( 6 november 1860 - 1 oktober 1885);
-  Gerharda Breukink ( 16 oktober 1862 - 2 april 1944). Dit is Grada 

en zij woont met haar echtgenoot Dr. Bos onder andere in Huize 
Margaretha aan de Rijksweg in Laag Keppel. Dat huwelijk loopt 
spaak en zij gaat met haar ongehuwde zus Geziena wonen in Villa 
Breukink (gebouwd in 1910) aan de Keppelseweg in Hummelo; 

-  Egbarta Wilhelmina Breukink (8 juni 1864 - 20 juni 1942). Dit is 
Bartha en zij huwt met Gerrit Tenkink (13 juni 1865 - 4 maart 
1934). Gerrit en Bartha zijn de eerste bewoners van villa Zuylen-
kamp;

-  Gezina Aleida Breukink (19 januari 1868 - 31 januari 1938). Gezina 
woont vanaf 1910 met haar zus Grada op Villa Breukink, daarvoor 
woont zij op Runsvoort en nog een periode op villa Zuylenkamp. 

Welk straatnummer had villa Zuylenkamp?
De villa werd dus gebouwd op de plek van De Gouden Druif. De 
straatnummering van de huidige Dorpsstraat in Hummelo op deze 
plek is in de negentiende eeuw als volgt:
1820 - 1830:  A1
1830 - 1840:  A1
1840 - 1850:  A 23 en A 26
1850 - 1860: A 24
1860 - 1870:  A 24
1870 - 1880: A 18
1880 - 1890:  A 18
1890 - 1900:  A 21 > In 1892 wordt De Gouden Druif gesloopt en 

krijgt villa Zuylenkamp dus A 21 als huisnummer
1900 - 1922:  onbekend
1922 - 1936: A 23
Vanaf  1936:  32 
Vanaf  2010: 32 en 32 A  

De eerste bewoners van villa Zuylenkamp
De eerste bewoners van villa Zuylenkamp zijn Gerrit Tenkink (13 juni 
1865 - 4 maart 1934) en Egbarta Wilhelmina Breukink (8 juni 1864 - 
20 juni 1942). Zij huwen op 27 december 1893. Gerrit en Bartha zijn 
de eerste bewoners van villa Zuylenkamp. In de volksmond staat de 
villa ook bekend als het Tenkinkshuus of villa Tenkink. 

Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren
Johan Bernard Tenkink
 (Zuylenkamp 30 juli 1894 - Zuylenkamp 6 oktober 1909)
Johan Gerhard Tenkink
 (Zuylenkamp 1 maart 1896 - Zuylenkamp 1 maart 1896), tweeling
Bernard Hendrik Tenkink
 (Zuylenkamp 1 maart 1896 - Zuylenkamp 1 maart 1896), tweeling
Johan Gerhard Tenkink
  (Zuylenkamp 29 januari 1897- 21 februari 1977). Dit is Jan, de 

laatste Tenkink die villa Zuylenkamp tot vrijwel zijn overlijden 
bewoont. Jan Tenkink woont zijn hele leven op villa Zuylenkamp, 
uitgezonderd de paar jaar in zijn jeugd die hij met zijn vader en 
moeder op Runsvoort woonde. 

Ir. Willem Hendrik Tenkink
 (Zuylenkamp 22 mei 1899 - 15 juni 1948)
Egbarta Wilhelmina Tenkink
 (Zuylenkamp 21 juni 1900 - 11 augustus 1900)
Egbert Willem Tenkink
 (Zuylenlamp 5 juni 1902 - 5 december 1988)
Johanna Derkje Tenkink
 (Runsvoort 7 augustus 1904 - 8 december 1927) 

Hummelo, Villa Breukink omstreeks 1910

Hummelo, Huize Runsvoort omstreeks 1915
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a d v e r t o r i a l

Narayano Vrolijks en Satyama Maliepaard leidden de 
afgelopen jaren in het buitenland meerdere bloemisten op en 
startten er in opdracht van derden diverse bloemenzaken. 
Na terugkomst uit Muscat (Oman) in 2017, besloten ze 
zich nu definitief in Nederland te vestigen om nog één keer 
samen iets op te starten: Bloem-en-Kunst Doesburg.  

Bloem-en-Kunst 
Doesburg

De etalage van hun winkel aan de Kerkstraat in het 
oude centrum van Doesburg straalt exclusiviteit uit, 
maar, zegt het stel er nadrukkelijk bij: ‘We zijn heel ge-
woon geprijsd. We willen juist laten zien dat iets moois 
en aparts niet persé duur hoeft te zijn. Voor iedere 
portemonnee hebben we iets in ons assortiment. We 
maken wat we zelf leuk vinden en dat is meestal an-
ders dan anders. We hebben losse snijbloemen, kleine 
boeketjes, mooie gemengde boeketten, een hele mooie 
kwaliteit zijde bloemen en maken bloemstukken op 
bestelling. Doordat we alles los hebben staan, kunnen 
we ter plekke iets samenstellen als de klant dat wenst.’ 
De winkel van Narayano en Satyama is ruim opgezet 
waardoor er voldoende ruimte is voor een rollator, rol-
stoel of kinderwagen. ‘We willen toegankelijk zijn voor 
iedereen die hier eens een kijkje wil nemen of inspiratie 
wil opdoen. Iedereen is van harte welkom.’

Net even anders
Naast bloemist is Satyama ook kunstschilder en haalt 
haar inspiratie uit de natuur. Haar schilderijen hangen 
te koop in de winkel en geven de wanden een kleur-
rijk accent. Ook de opvallende zwarte werkbank met 
gekleurde takken laat de artistieke kwaliteiten van de 
ondernemers zien. Narayano: ‘De inspiratie voor onze 
bloemstukken ontstaat spontaan. We laten de materi-
alen spreken en gooien eigenlijk alle regels overboord. 
Daardoor ontstaat er meestal iets unieks. Als je thuis 
een vaas hebt waarin je een boeket of bloemstuk van 

snijbloemen of zijde bloemen wilt, kan dat ook. Neem 
je vaas mee naar onze winkel, dan zoeken we hier sa-
men de bloemen en andere materialen uit en maken 
we dat voor je.’ De keuze van verschillende collecties 
vazen en potterie in het assortiment, typeert wat dat 
betreft ook de creativiteit van deze Doesburgse onder-
nemers; net even anders dan anders. 

Bloem-en-Kunst Doesburg
Kerkstraat 34
6981 CN Doesburg
T: 0313-41 08 62
E: shop@bloem-en-kunst-doesburg.nl
I: www.bloem-en-kunst-doesburg.nl
` Volg ons op Facebook

Abonnement
Wilt u elke week een mooi boeket ontvangen voor uzelf 
of voor een ander? Kies dan voor een abonnement. Ook 
leuk om cadeau te geven.  Voor bedrijven biedt Bloem-
en-Kunst Doesburg abonnementen aan met zijde 
bloemen. Neem hierover contact met ons op.
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Sterke verhalen

Marskramer
Meneer Jan Tenkink vertelt aan zijn huishoudster Gerda Migchel-
brink dat de slopers van herberg Den Droef (De Gouden Druif) in 
1892/1893 onder de vloer van de herberg de stoffelijke resten van 
een marskramer aantreffen. Maar daar is geen politie aan te pas 
gekomen…
(Een zelfde verhaal wordt ook verteld over een kiepkerel/marskramer 
die werd vermoord bij de verdwenen boerderij Kroepin aan de Tol-
straat, zie ‘Herinneringen van een medicijnman’ door B.J. Westerbeek 
van Eerten. – RR)

Onderdelen van Den Droef
Waar bleef het uithangbord van de herberg na de sloop in 1893? Ja-
renlang zingt het verhaal rond dat het boven de ingang van het voor-
malige café Pellen in Achter-Drempt zou hangen. Dat blijkt echter 
niet te kloppen. Wat wel klopt: er was een tussendeur in café Pellen 
die afkomstig was uit de oude herberg De Gouden Druif in Hum-
melo. In 1980 is nog eens vastgesteld dat de glas-in-loodpanelen 
met goudkleurige druiventrossen in het complex in Achter-Drempt 
inderdaad uit Den Droef in Hummelo stamden. Café Pellen bestaat 
niet meer, anno 2019 is Damla Partycentrum op deze plek gevestigd. 

Het hert
Jo Veldkamp drinkt op een warme zomeravond een koel biertje 
bij De Gouden Karper. Hij raakt aan de praat met een voornaam 
uitziend echtpaar, dat zeker niet uit de buurt komt. Jo bedenkt ter 
plekke een practical joke en geeft zich uit voor de eigenaar van villa 
Zuylenkamp. Of het echtpaar de villa soms even wil zien? Nou graag 
natuurlijk! Jo neemt ze mee, Gerda en meneer Jan slapen dan al 
lang. In de voorste kamer staat een grote vleugel en aan de wand 
hangt een hertenkop met een groot gewei. Of meneer die zelf heeft 
geschoten? ‘Jazeker’, hikt Jo.’En ik kan u zeggen: dat beest heeft mij 
bijna het leven gekost.’ Het echtpaar deinst van schrik achteruit. 
‘Wat gebeurde er?’, vraagt mevrouw met haar hand voor de mond. 
‘Nou,’ zegt Jo, ‘de spijker was doorgeroest en ik kreeg dat verrekte 
ding op mijn hoofd.’

Bronnen

Gesprekken met de heer Geurt Westhoff  (overleden in 2015) aan de 
Dorpsstraat te Hummelo;
Gesprekken met en hulp van de heer Arnold Baron van Ittersum aan 
de Dorpsstraat te Hummelo; 
Gesprekken met de heer Markvoort aan de Sliekstraat te Hummelo;
Gesprek met de heer Garretsen van boerderij “De Helmaat” in Achter-
Drempt 
Herinneringen van Henk ten Zijthoff  aan gesprekken met Jo Veldkamp, 
directeur Sjoerd Verhoeve en anderen; 
Kadaster in Arnhem voor de kadastrale tekeningen uit 1892 en 1895;
Bezoeken aan het kerkhof  te Hummelo: een onschatbare bron van 
informatie.

Publicaties

R. Hupkes: Van geslacht tot geslacht… Genealogie van de familie 
Garretsen (uitgegeven in eigen beheer op 4 februari 1994 te Lieshout). 
Publicatie in bezit van de heer Jan Markvoort;
Fotoalbum familie Markvoort, welwillend voor raadpleging beschik-
baar gesteld door Jan Markvoort te Hummelo;
Dr. B.J. Westerbeek van Eerten: Hummelo en Keppel in Oude Ansichten. 
Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1971;
Dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog dl. 5, pag. 530, 531, 762, 763;
Over Runsvoort en haar bewoners verscheen eerder een artikel in De 
Hessencombinatie (maart 2012). Auteur van het artikel is Rinus Rabe-
ling: Groeten uit… Huize Runsvoort. In dit artikel ligt de nadruk op de 
bewoners van Runsvoort.

Villa Tenkink, omstreeks 1925
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Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink

Eldrik

Heel Eldrik doet mee aan de WhatsApp Buurtpreventie, vanaf de 
Angerlose kant tot aan Doetinchem. Als er iets in de buurt gebeurt 
zoals brand, vreemden die rond een huis lopen, een auto op een 
plek waar die niet hoort, dan gaat de app bij iedereen af. Op deze 
manier is iedereen op de hoogte als er wat gaande is in de buurt. 
De aanleiding voor de app waren de inbraken die hier met enige 
regelmaat voorkwamen. Bijkomend voordeel is dat loslopende 
honden, paarden en een kat die kwijt waren snel weer werden terug-
gevonden. Naast deze app hebben de inwoners van Eldrik ook de 
buurtinfo-app. Daar staan de minder serieuze dingen in zoals uitjes, 
leuke filmpjes en wat mensen nog meer willen delen.

Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg en Burgemeester Vrijlandweg

‘Op een buurtbarbecue ergens in september 2016 kwam het gesprek 
op een paar kleine incidentjes die ’s nachts hadden plaatsgevonden 
op de Dubbeltjesweg. De mogelijkheid van een WhatsApp Buurt-
preventie kwam toen ter sprake.’ Ton de Klerk is een enthousiaste 
beheerder en gebruiker van de app-groep. ‘Na een paar weken ben 
ik eens gaan informeren op het gemeentehuis in Hengelo, waar men 
uitermate positief reageerde op dit initiatief. Prima uitleg gekregen 
van de betreffende ambtenaar. Na de uitleg ben ik doorverwezen 
naar de politie, die ook erg positief reageerde en aanbood om een 
bijeenkomst te houden als dat nodig zou zijn. Hier hebben wij geen 
gebruik van gemaakt in de wetenschap dat wij altijd een beroep op 
ze kunnen doen.’ Uiteindelijk heeft Ton geïnventariseerd wie werke-
lijk, zichtbaar mee wilden doen. In het totaal zijn er 19 huizen aan-
gesloten op de app en deze deelnemers hebben zichtbaar een sticker 
op de brievenbus. Verder heeft de gemeente drie borden geplaatst 
zodat het Buurtpreventie WhatsApp-gebied duidelijk herkenbaar is. 
De borden zijn geplaatst uit een preventieve overweging.

‘Gedurende de tijd dat deze groep actief is, zijn er twee incidenten 
geweest waarbij duidelijk bleek dat het werkt. De WhatsApp-groep 
wordt uitsluitend gebruikt voor incidenten en is dus absoluut geen 
praatgroepje geworden met uitzondering van af en toe een klein 
berichtje om de app weer bovenaan de lijst te krijgen. Wij zijn er blij 
mee, de buurt voelt zich onderling zeer betrokken is extra alert en 
dat is goed om te constateren’, aldus Ton.

Hummelo, gedeelte van de Dorpsstraat tot de rotonde

Ongeveer drie jaar geleden is deze WhatsApp Buurtpreventie gestart 
omdat er behoefte was om informatie te delen die het gevoel van 
veiligheid bestendigt. Het gaat om het signaleren en elkaar te 
informeren bij verdachte situaties. Beheerder Johann IJsselstein is 
er vanaf het begin bij betrokken: ‘De meesten in dit gedeelte van 
de Dorpsstraat doen mee. Daarbij hebben we een paar spelregels 
met elkaar afgesproken. Probeer je aan de feiten te houden, dus 
een korte beschrijving van de situatie, wat zie je (auto, kenteken, 
personen) en wat maakt het verdacht? Het was voor veel mensen 
heel lastig om deze app alleen te gebruiken voor het signaleren van 
verdachte situaties. Veel mensen reageren op elkaar en dan komt er 
allerlei loze informatie in zoals: Ja ik ook, Prima, duimpjes, etc. Heel 
begrijpelijk, maar daarmee verliest het zijn kracht. Daarom is er 
naast de WhatsApp Buurtpreventie een andere groeps-app gemaakt 
voor leuke dingen en korte gesprekken, de chat-app. Hierin geven de 
deelnemers bijvoorbeeld ook aan als ze een paar dagen weggaan. 
De buurt houdt dan een extra oogje in het zeil. Er doen ongeveer 18 
tot 20 huishoudens mee. De beheerders van andere delen van de 
Dorpstraat en de Keppelseweg zitten bij ons in de groep en anders-
om ook. Zo krijg je een groter bereik en kan de informatie zich als 
een olievlek uitbreiden.’
Er staat een buurtpreventiebordje aan de weg. Daar heeft bewoon-

Signaleren van verdachte situaties met behulp van smarttelefoon of tablet, je deelt het met elkaar want samen zie je 
meer. Er zijn heel wat straten en buurten die met elkaar een besloten netwerk hebben opgezet. WhatsApp, what’s up, 
wat gebeurt er? Een greep uit de verschillende groepen.

WhatsApp Buurtpreventie voor extra veiligheid in de buurt

Achter-Drempt, Kruysakker en omgeving 

‘Nadat er een aantal jaren geleden veel feesten in ons dorp waren, 
hebben we via Whatsapp een groep aangemaakt voor de buurtpre-
ventie. Niet dat we meteen onaangenaamheden verwachtten, maar 
het is fijn als je elkaar snel weet te bereiken mocht er wel wat aan 
de hand zijn. We hebben duidelijk aangegeven dat het alleen voor 
calamiteiten is.’ Hier is initiatiefneemster en beheerder Gerdina 
Hesselink aan het woord. ‘We hebben geen startbijeenkomst met de 
wijkagent gehad, misschien is het een goed idee om dat toch nog 
eens te doen. In de WhatsApp-groep zitten de bewoners van onze 
straat, dus ongeveer 16 huizen. Verder hebben we een tweede groep 
aangemaakt, de Achter-Drempt calamiteiten-app. Hierin zitten drie 
bewoners uit onze straat en ook een paar bewoners uit een andere 
straat, zodat we snel dingen door kunnen geven die anderen in het 
dorp moeten weten. We hebben gekozen voor een bordje aan de weg 
om aan te geven dat we voor elkaar zorgen. Gelukkig hebben we niet 
veel gebruik gemaakt van deze app en dat is een goed teken!’

Voor-Drempt, Kerkstraat (gedeeltelijk)

‘We hebben een tweetal bijeenkomsten gehad met de meeste 
bewoners die in ons deel van de Kerkstraat wonen. Er zijn ongeveer 
30 huizen en vrijwel iedereen doet dus mee. Indien er bewoners zijn 
die alsnog willen aansluiten, kunnen ze contact opnemen met de 
beheerder of met mij’, zegt initiatiefnemer Johan Volkers. 
De groep volgt de regels van de SAAR-methode en die luiden als 
volgt:
S – Signaleren:  beschrijving van de persoon/personen, voertuig, 

kenteken, locatie;
A – Alarmeren:  zelf 112 bellen indien dit noodzakelijk wordt geacht    

en in minder dringende gevallen: 0900-8844 
(regionale politie);

A – Appen:  via de groeps-app elkaar inlichten en elkaar 
opmerkzaam maken;

R – Reageren:  indien mogelijk en verantwoord de verdachte 
persoon aanspreken.

In het algemeen is het van belang om een korte, duidelijk 
omschreven boodschap aan elkaar door te geven die een ieder 
onmiddellijk begrijpt. Als iemand zijn of haar vakantieperiode per 
app wil doorgeven, is dat mogelijk maar je kunt er ook voor kiezen 
om alleen de directe buren in te lichten. Johan: ‘Er zijn in ruim een 
jaar een paar keer meldingen gedaan en dat heeft gelukkig niet 
geleid tot aangiften. De aanwezigheid van de borden ís uiteraard 
preventief bedoeld.’Gerdina Hesselink - Kruysakker Achter-Drempt

Kerkstraat Voor-Drempt

Dubbeltjesweg Hoog-Keppel
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Eldrik

Heel Eldrik doet mee aan de WhatsApp Buurtpreventie, vanaf de 
Angerlose kant tot aan Doetinchem. Als er iets in de buurt gebeurt 
zoals brand, vreemden die rond een huis lopen, een auto op een 
plek waar die niet hoort, dan gaat de app bij iedereen af. Op deze 
manier is iedereen op de hoogte als er wat gaande is in de buurt. 
De aanleiding voor de app waren de inbraken die hier met enige 
regelmaat voorkwamen. Bijkomend voordeel is dat loslopende 
honden, paarden en een kat die kwijt waren snel weer werden terug-
gevonden. Naast deze app hebben de inwoners van Eldrik ook de 
buurtinfo-app. Daar staan de minder serieuze dingen in zoals uitjes, 
leuke filmpjes en wat mensen nog meer willen delen.

Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg en Burgemeester Vrijlandweg

‘Op een buurtbarbecue ergens in september 2016 kwam het gesprek 
op een paar kleine incidentjes die ’s nachts hadden plaatsgevonden 
op de Dubbeltjesweg. De mogelijkheid van een WhatsApp Buurt-
preventie kwam toen ter sprake.’ Ton de Klerk is een enthousiaste 
beheerder en gebruiker van de app-groep. ‘Na een paar weken ben 
ik eens gaan informeren op het gemeentehuis in Hengelo, waar men 
uitermate positief reageerde op dit initiatief. Prima uitleg gekregen 
van de betreffende ambtenaar. Na de uitleg ben ik doorverwezen 
naar de politie, die ook erg positief reageerde en aanbood om een 
bijeenkomst te houden als dat nodig zou zijn. Hier hebben wij geen 
gebruik van gemaakt in de wetenschap dat wij altijd een beroep op 
ze kunnen doen.’ Uiteindelijk heeft Ton geïnventariseerd wie werke-
lijk, zichtbaar mee wilden doen. In het totaal zijn er 19 huizen aan-
gesloten op de app en deze deelnemers hebben zichtbaar een sticker 
op de brievenbus. Verder heeft de gemeente drie borden geplaatst 
zodat het Buurtpreventie WhatsApp-gebied duidelijk herkenbaar is. 
De borden zijn geplaatst uit een preventieve overweging.

‘Gedurende de tijd dat deze groep actief is, zijn er twee incidenten 
geweest waarbij duidelijk bleek dat het werkt. De WhatsApp-groep 
wordt uitsluitend gebruikt voor incidenten en is dus absoluut geen 
praatgroepje geworden met uitzondering van af en toe een klein 
berichtje om de app weer bovenaan de lijst te krijgen. Wij zijn er blij 
mee, de buurt voelt zich onderling zeer betrokken is extra alert en 
dat is goed om te constateren’, aldus Ton.

Hummelo, gedeelte van de Dorpsstraat tot de rotonde

Ongeveer drie jaar geleden is deze WhatsApp Buurtpreventie gestart 
omdat er behoefte was om informatie te delen die het gevoel van 
veiligheid bestendigt. Het gaat om het signaleren en elkaar te 
informeren bij verdachte situaties. Beheerder Johann IJsselstein is 
er vanaf het begin bij betrokken: ‘De meesten in dit gedeelte van 
de Dorpsstraat doen mee. Daarbij hebben we een paar spelregels 
met elkaar afgesproken. Probeer je aan de feiten te houden, dus 
een korte beschrijving van de situatie, wat zie je (auto, kenteken, 
personen) en wat maakt het verdacht? Het was voor veel mensen 
heel lastig om deze app alleen te gebruiken voor het signaleren van 
verdachte situaties. Veel mensen reageren op elkaar en dan komt er 
allerlei loze informatie in zoals: Ja ik ook, Prima, duimpjes, etc. Heel 
begrijpelijk, maar daarmee verliest het zijn kracht. Daarom is er 
naast de WhatsApp Buurtpreventie een andere groeps-app gemaakt 
voor leuke dingen en korte gesprekken, de chat-app. Hierin geven de 
deelnemers bijvoorbeeld ook aan als ze een paar dagen weggaan. 
De buurt houdt dan een extra oogje in het zeil. Er doen ongeveer 18 
tot 20 huishoudens mee. De beheerders van andere delen van de 
Dorpstraat en de Keppelseweg zitten bij ons in de groep en anders-
om ook. Zo krijg je een groter bereik en kan de informatie zich als 
een olievlek uitbreiden.’
Er staat een buurtpreventiebordje aan de weg. Daar heeft bewoon-

Signaleren van verdachte situaties met behulp van smarttelefoon of tablet, je deelt het met elkaar want samen zie je 
meer. Er zijn heel wat straten en buurten die met elkaar een besloten netwerk hebben opgezet. WhatsApp, what’s up, 
wat gebeurt er? Een greep uit de verschillende groepen.

WhatsApp Buurtpreventie voor extra veiligheid in de buurt

Achter-Drempt, Kruysakker en omgeving 

‘Nadat er een aantal jaren geleden veel feesten in ons dorp waren, 
hebben we via Whatsapp een groep aangemaakt voor de buurtpre-
ventie. Niet dat we meteen onaangenaamheden verwachtten, maar 
het is fijn als je elkaar snel weet te bereiken mocht er wel wat aan 
de hand zijn. We hebben duidelijk aangegeven dat het alleen voor 
calamiteiten is.’ Hier is initiatiefneemster en beheerder Gerdina 
Hesselink aan het woord. ‘We hebben geen startbijeenkomst met de 
wijkagent gehad, misschien is het een goed idee om dat toch nog 
eens te doen. In de WhatsApp-groep zitten de bewoners van onze 
straat, dus ongeveer 16 huizen. Verder hebben we een tweede groep 
aangemaakt, de Achter-Drempt calamiteiten-app. Hierin zitten drie 
bewoners uit onze straat en ook een paar bewoners uit een andere 
straat, zodat we snel dingen door kunnen geven die anderen in het 
dorp moeten weten. We hebben gekozen voor een bordje aan de weg 
om aan te geven dat we voor elkaar zorgen. Gelukkig hebben we niet 
veel gebruik gemaakt van deze app en dat is een goed teken!’

Voor-Drempt, Kerkstraat (gedeeltelijk)

‘We hebben een tweetal bijeenkomsten gehad met de meeste 
bewoners die in ons deel van de Kerkstraat wonen. Er zijn ongeveer 
30 huizen en vrijwel iedereen doet dus mee. Indien er bewoners zijn 
die alsnog willen aansluiten, kunnen ze contact opnemen met de 
beheerder of met mij’, zegt initiatiefnemer Johan Volkers. 
De groep volgt de regels van de SAAR-methode en die luiden als 
volgt:
S – Signaleren:  beschrijving van de persoon/personen, voertuig, 

kenteken, locatie;
A – Alarmeren:  zelf 112 bellen indien dit noodzakelijk wordt geacht    

en in minder dringende gevallen: 0900-8844 
(regionale politie);

A – Appen:  via de groeps-app elkaar inlichten en elkaar 
opmerkzaam maken;

R – Reageren:  indien mogelijk en verantwoord de verdachte 
persoon aanspreken.

In het algemeen is het van belang om een korte, duidelijk 
omschreven boodschap aan elkaar door te geven die een ieder 
onmiddellijk begrijpt. Als iemand zijn of haar vakantieperiode per 
app wil doorgeven, is dat mogelijk maar je kunt er ook voor kiezen 
om alleen de directe buren in te lichten. Johan: ‘Er zijn in ruim een 
jaar een paar keer meldingen gedaan en dat heeft gelukkig niet 
geleid tot aangiften. De aanwezigheid van de borden ís uiteraard 
preventief bedoeld.’Gerdina Hesselink - Kruysakker Achter-Drempt

Kerkstraat Voor-Drempt

Dubbeltjesweg Hoog-Keppel
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ster Ineke Ruijsch voor gezorgd via de gemeente Bronckhorst. Dat 
heeft ze voor de hele Dorpsstraat gedaan. Ook de stickers voor de 
brievenbus en om bij de voordeur te plakken, dragen bij aan de 
zichtbaarheid en de preventieve uitwerking.

Hummelo, Muldershof

‘Onze App-groep is nog niet zo lang geleden weer nieuw leven 
ingeblazen’, zegt beheerder Chantal van den Hudding. ‘De aanlei-
ding was om foto’s te delen van ons jaarlijkse nieuwjaarsdiner bij 
café De Tol en ook om andere uitjes met elkaar te organiseren. We 
gebruiken de app dus voornamelijk voor leuke activiteiten. Moch-
ten er problemen zijn, dan kan dit natuurlijk altijd op de app gezet 
worden. Eén bewoner heeft meer dan een jaar geleden een afspraak 
met een wijkagent gemaakt. Maar door ziekte van de wijkagent is dit 
niet doorgegaan en daarna is er niks meer van hem vernomen. Op 
ons hofje staan 24 huizen, maar niet iedereen zit in de buurt-app. 
En voor een aantal ouderen is het gebruik van tablet of mobiel een 
struikelblok.’ Op het Muldershof wordt de buurt-app dus voorname-
lijk gebruikt voor het delen van leuke activiteiten en is het niet een 
echte WhatsApp voor buurtpreventie. Wel sociaal zo’n app-groep. Dat 
telt ook!

Laag-Keppel, noordzijde Rijksweg

Sinds twee à drie jaar is de WhatsApp Buurtpreventie opgericht met 
het doel om verdachte zaken te signaleren. Er staan ook bordjes in 
de straat. ‘Gelukkig gebeurt hier wat dat betreft niet zo veel, hiervoor 
hebben we de app nog niet hoeven te gebruiken,’ zegt beheerder 
Peter Kamminga. Wel wordt de app heel incidenteel gebruikt voor 
bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel. Maar met dit soort sociale 
informatie moet je wel terughoudend zijn, omdat je anders het 
tegenovergestelde effect bereikt en leden niet meer alert reageren. 
Het is soms veel effectiever om even naar je buren toe te gaan als 
je wat wilt overleggen of regelen. En dat is nog veel gezelliger ook’, 
lacht Peter.

Wijkagent

Door het brede gebruik van de smarttelefoon en tablet is het heel 
laagdrempelig om een groep met de buurt te starten. De wijkagent 

voor Drempt, Hummelo en Keppel, Jack Witmarsum, heeft soms con-
tact met enkele beheerders van de groepen. ‘Ik zit niet in de groepen 
zelf, dan krijg ik veel te veel berichten binnen. Enkele beheerders 
geven soms een kentekennummer aan mij door. Mijn rol hierin is 
redelijk beperkt. Als er wat aan de hand is, belt men het noodnum-
mer 112 van de politie. En zo moet het ook. Als mensen mij willen 
spreken, kunnen ze bellen met het telefoonnummer 0900-8844 van 
de politie.’
De gemeente ondersteunt door tegen een gereduceerde prijs bordjes 
beschikbaar te stellen voor 25 euro per stuk. De andere 25 euro is 
voor rekening van de gemeente. Het is overigens niet verplicht om 
een bord te plaatsen. Zeker is dat er een preventieve werking uitgaat 
van de zichtbaarheid van de groep. Op de website van de gemeente 
Bronckhorst staan tips voor het gebruik van een Buurtpreventie-
WhatsApp-groep voor extra veiligheid in de buurt (zie kader).

Tips en spelregels

Een BuurtpreventieWhatsApp-groep kan 
de veiligheid in uw buurt verbeteren. U 
kunt een informatieavond over dit on-
derwerp houden waarbij buurtbewoners 
zich kunnen aanmelden. De wijkagent is 
veelal bereid op zo’n avond een toelich-
ting te geven over wanneer je nu wel en 
niet de BuurtpreventieWhatsApp inzet. 
De wijkagent neemt geen deel aan de 
app, maar vaak is hij/zij voor de beheer-
der wel aanspreekpunt. Maak daarover 
met de wijkagent duidelijke afspraken.

Verdachte situaties/heterdaad: bel 112
Een BuurtpreventieWhatsApp is bedoeld 
om verdachte situaties te signaleren, te  

melden en eventueel te verstoren. De 
politie komt alleen in actie wanneer een 
melding bij 112 gedaan wordt. Waar-
schuw bij heterdaad altijd de politie via 
112. U kunt samen met buurtbewoners 
de verdachte perso(o)n(en) in de gaten 
houden, maar let altijd eerst op uw eigen 
veiligheid. Speel nooit voor eigen rechter. 
Wees terughoudend met acties en neem 
contact op met de politie.

Aantal deelnemers 
Beperk het tot maximaal 40-50 deelne-
mers met een minimumleeftijd van 18 
jaar. Het is handig om de beheerder van 
de naastgelegen wijken te laten deel- 

nemen, hij/zij kan dan belangrijke infor-
matie tussen de groepen uitwisselen. Het 
bereik van uw BuurtpreventieWhatsApp-
groep wordt hierdoor groter.

Hoe contact op te nemen met de wijkagent?
‘Heel simpel: bel met 0900-8844 en daar 
weten ze precies hoe je met mij in con-
tact kunt komen. Overigens is het niet zo 
dat ik niet meer in Hoog-Keppel ben. In 
voorkomende gevallen regel ik ruimte in 
het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel 
voor een rustig gesprek als het te belas-
tend is om een gesprek aan huis te voe-
ren of als een tocht naar het gemeente-
huis niet mogelijk is.’ 

Wijkagent Jack Witmarsum
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Fred van Daalen

Ruurlose Allee te Laag-Keppel in de voorjaarszon

Deze historische zandweg loopt vanaf de Rijksweg in Laag-Keppel 
in de richting van de Hessenweg. Er is ook nog een klein stukje 

aan de overkant van de Rijksweg naar de achterzijde van kasteel 
Keppel.
Volgens overlevering is de naam van deze onverharde weg door 

het bos in 1771 ontstaan na het huwelijk van A.W.C.W. baron 
van Pallandt met Heilwich Charlotta Barbara baronesse Van 
Heeckeren-Roderlo (Ruurlo). Het verhaal wil dat men over deze 

weg reisde wanneer men op familiebezoek ging via de Hessenweg 
en Zelhem naar kasteel Ruurlo. De naam van deze weg werd in de 
gemeenteadministratie vastgesteld op 17 april 1957.
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Een nostalgisch tijdsbeeld via een 
suikerzakje... In Nederland werd het in de loop van de vorige eeuw steeds gewoner dat 

de horeca en bedrijven een suikerzakje lieten maken, bedrukt met eigen 
tekst en soms een (meestal getekende) afbeelding.
Vanaf ongeveer 1958 tot ver in de jaren zeventig werd het laten 
vervaardigen van suikerzakjes een must voor ieder bedrijf. Thans is het 
een voor velen herkenbaar tijdsbeeld en kunnen we nu via deze bewaarde 
suikerzakjes met enige weemoed terugkijken op onze horeca in vervlogen 
tijden. Sommige bedrijven bestaan allang niet meer, zijn overgenomen 
of fl oreren nog steeds. Onderstaand een willekeurig overzicht.
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7 inwoners over...
Eindexamen doen!
Dit keer maken we in deze rubriek kennis met zeven jonge inwoners uit Drempt, Hummelo, Keppel die 
in de komende periode eindexamen doen.

Samenstelling: Maaike Harkink
Foto’s:  deelnemers rubriek

Marloes Henny (18), Laag-Keppel - Examen: vwo, Ulenhof College Doetinchem

‘De eerste drie jaar op het Ulenhof heb ik TTO gedaan, tweetalig vwo, in het Engels. Die extra uitda-
ging sprak me aan. Vanaf het vierde jaar krijg je dan IB (International Baccalaureate, red.), vergelijk-
baar met Cambridge Engels. Ook daar moet ik examen in doen. Normaal valt dit twee weken voor 
de normale examens, maar nu valt het er middenin en moet ik hiervoor op zaterdag naar school. 
Daarnaast valt één van deze examens op dezelfde dag als mijn kunstgeschiedenis examen, waarvoor 
ik ook veel moet leren. Ik zie de examens met vertrouwen tegemoet, ik sta er wel goed voor, maar ik 
zal nog hard moeten werken. Ik heb in maart mijn laatste toetsweek met vijf mondelingen, en op dit 
moment ben ik nog erg druk met mijn profielwerkstuk. Na de examens ga ik met vriendinnen naar 
Albufeira, ga ik veel werken bij de Pannekoekenbakker in Doesburg om geld te verdienen, een feestje 
geven en met mijn vriend op vakantie naar Montenegro. Ik heb me voor volgend jaar ingeschreven 
voor de studie rechten in Nijmegen. Dat is gewoon in het Nederlands. Het lijkt me fijn straks weer in 
het Nederlands te gaan studeren, omdat ik daar toch sterker in ben. Ik ben geïnteresseerd in crimi-
nologie en wil daar misschien mijn master in gaan doen.’

Mats Strijker (17), Laag-Keppel - Examen: havo, Ludger College Doetinchem

‘Ik doe dit jaar havo-examen op het Ludger. Ik heb het wel naar mijn zin daar.’ Wat fijn. En sta je er 
goed voor? ‘Ja, ik sta er prima voor.’ Moeder in de keuken en vader op de bank schieten allebei in de 
lach. ‘…Nou, als ik nu zou moeten slagen met mijn huidige cijfers, zou dat niet lukken. Dus ik moet 
nog wel aan de bak. Maar dat komt goed, daar heb ik wel vertrouwen in. Wiskunde vind ik moei-
lijk. En maatschappijwetenschappen is op zich niet heel moeilijk, maar wel heel veel stof, met veel 
begrippen en kernconcepten die je uit je hoofd moet weten. Ik heb nog niet goed voor ogen wat ik 
straks wil gaan doen. Ik zit te twijfelen tussen commerciële economie en de politieopleiding, omdat 
werken bij de recherche mij aantrekt. Maar tussen die twee zit nogal veel verschil natuurlijk. Ik over-
weeg een tussenjaar te gaan doen en te gaan werken, zodat ik wat meer tijd heb om me te oriënteren 
op studierichtingen. Maar dan liever niet een of ander suf baantje, zoals bij de supermarkt, maar iets 
waar je echt wat van opsteekt. Naast mijn opleiding doe ik aan sport, ik ga vijf keer per week naar de 
sportschool, met vrienden of alleen en ik werk bij de Lidl in Doetinchem. Als de examens erop zitten 
ga ik met vrienden op vakantie, de bestemming is nog onbekend. Als je er maar goed kunt feesten.’

Matthijs Heijting (17), Hummelo - Examen: vwo, Ludger College Doetinchem

Hoe gaat het in 6-vwo? ‘Goed. Ik sta er goed voor.’ Dus je hebt weinig stress? ‘Helemaal geen stress 
eigenlijk. Misschien dat het in de aanloop naar de examens nog gaat komen, maar tot nu toe heb ik 
daar geen last van.’ Van de anderen hoor ik dat de werkdruk hoog is, herken je dat? ‘De werkdruk is 
op zich hoog, maar het is een kwestie van plannen denk ik en daar ben ik wel goed in. Als je je zaken 
op orde hebt, vind ik dat je prima door het examenjaar heen kunt komen. Het is nog niet helemaal 
zeker, maar waarschijnlijk ga ik bedrijfseconomie studeren aan de Universiteit Tilburg. Economie en 
cijfers, dat ligt me en dat is de kant die ik op wil, dat heb ik van mijn vader. Naast mijn opleiding 
voetbal ik bij HC ’03, in de A1. Ook werk ik drie avonden in de week bij Het Snackhuus in Hummelo. 
Ik heb het naar mijn zin daar en het is lekker dichtbij. Na de examens ga ik met vrienden op vakantie 
in Portugal, Albufeira.’ Herken je het gevoel wat ik meer heb teruggehoord van helemaal ‘klaar zijn’ 
met school? ‘Ja, op zich wel, je hoort bij de oude garde op school, je hebt er zes jaar gezeten, het is 
tijd voor een nieuwe fase. Voor mij is dat op kamers in Tilburg, ik kijk er naar uit!’
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Cas van Lochem (14), Hummelo - Examen: Groene Lyceum (AOC, nu Zone College) Doetinchem

‘Ik heb het heel erg naar mijn zin op het Groene Lyceum. We werken in projecten, dan krijgen we een 
probleem voorgeschoteld dat we moeten oplossen. Dat doen we iedere dinsdag. Zo hebben we bij-
voorbeeld een nieuwe gezonde snack moeten verzinnen en een plek in Doetinchem gekozen en die 
opnieuw moeten inrichten en ‘groen’ moeten maken. Ook bij andere vakken werken we in kleinere 
projecten. Ik zit nu in het derde jaar en ik sta er goed voor. Ik ga dit jaar examen doen in Nederlands, 
Engels, Duits, biologie, maatschappijleer en economie. In het vierde jaar doe ik examen in gym en 
wiskunde. In het vijfde hebben we geen examen en in het zesde examen management & retail. Dat 
is dan mijn mbo-examen. In het zesde jaar heb je dan én je vmbo én je mbo-4 diploma. Het Groene 
Lyceum is een aparte stroming in het AOC. Er is ook elk jaar maar één klas. Hierna wil ik graag naar 
de pabo. Het Groene Lyceum is een andere weg naar het hbo en je doet nu al stages, zodat je je goed 
kunt oriënteren op wat je wil gaan doen. Binnenkort ga ik één keer per week stagelopen op een 
basisschool. Naast school doe ik aan waterpolo in Doetinchem.’

Demi Bosch (18), Hummelo - Examen: havo, Ludger College Doetinchem

‘Vorig jaar deed ik eindexamen havo. Met mijn moeder (Gaby Koenders, red.) ging ik daarna op reis 
naar Kenia om te vieren dat ik klaar was met school en trokken we een paar weken rond.’ Gaby: 
‘Zaten we daar in Kenia, op een prachtige plek, zegt Demi: ‘Maar mama, wat nou als ik zak, gaan we 
dan volgend jaar weer?’ Ze meent het echt, dacht ik, ik had nooit rekening gehouden met die optie.’ 
Helaas bleek het waar te zijn. De vreemde talen deden Demi de das om: ‘Talen zijn mijn struikelblok-
ken. Economie en M&O gaan heel goed en met wiskunde helpt mijn opa me. Het is niet dat het me 
makkelijk afgaat, ik moet er hard voor werken. Ik kom van de mavo af en ben doorgestroomd naar 
de havo. Na de havo wil ik hbo-rechten gaan doen op de HAN in Arnhem en daarna een master. Naast 
school werk ik in de bediening bij Italiaans restaurant Stretto in Doetinchem en bij Steef, daar ben 
ik een manusje van alles: tappen, afwassen en helpen in de keuken. Het Ludger vind ik een leuke 
school en zou ik zo weer kiezen. Veel vriendinnen van mij zijn al geslaagd, maar gelukkig had ik ook 
vriendinnen in vier havo en heb ik veel nieuwe vrienden bijgemaakt.’

Carlijn Steverink (17), Laag-Keppel - Examen: vwo, Ludger College Doetinchem

Hoe gaat het je af in het examenjaar? ‘Het gaat goed, maar de motivatie is ver te zoeken. Het duurt 
me veel te lang, ik heb er geen zin meer in, ik wil gewoon vakantie! Ik moet nog even knallen voor 
de toetsweek in februari en ga me daarna focussen op mijn examens. Ik hoef niet heel veel voor te 
bereiden, voor vier vakken moet ik leren en voor de rest zijn het leestoetsen. Ik zie op tegen econo-
mie, en dan met name de hoeveelheid stof. De druk is hoog in het examenjaar, je hebt veel huiswerk 
en als je iets mist, lig je gelijk een stuk achter. Naast school doe ik aan sport in de sportschool met 
vriendinnen en golf ik, maar dat laatste alleen met mooi weer. Ik werk ook op de Keppelse Golfclub. 
Na mijn examens ga ik op vakantie met vrienden, daarna nog met mijn moeder, in de zomervakantie 
op vakantie met familie en daarna ga ik naar Amerika om mijn Cambridge Engels diploma te halen. 
Ik ga een tussenjaar doen en daarin werken. Daarna wil ik International Business studeren, de op-
leidingsselectie is streng, vandaar dat ik van tevoren mijn Cambridge diploma op zak wil hebben.’

Lieke Pastoor (17), Voor-Drempt - Examen: havo, Rietveld Lyceum Doetinchem

‘Net voor het examen word ik 18, ik heb mijn rijbewijs al, dus ik kan dan zelf met de auto naar mijn 
examens. Vorig jaar toen ik in 5-vwo zat kreeg ik de ziekte van Lyme, die ondertussen chronisch is 
geworden. Ik ben hierdoor een half jaar uit de running geweest, waardoor ik samen met mijn ouders 
en leraren heb moeten besluiten om van 6-vwo naar 5-havo te gaan. Ik ben door het Rietveld heel 
goed geholpen en begeleid. Nu op de havo heb ik veel minder vakken, heb ik meer rust en gaat het 
allemaal wat makkelijker. In het begin voelde mijn overstap naar de havo alsof ik had gefaald. Nu sta 
ik er heel goed voor op de havo en heb ik dat gevoel gelukkig niet meer. Na de havo wil ik of inter-
nationale pabo of pedagogiek & management gaan doen. Ik wil graag iets betekenen voor de wereld 
en goed werk voor kinderen doen, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen. Na alle examenfeesten en 
natuurlijk Pontificaal ga ik met mijn vriendinnen van het vwo naar Chersonissos op examenreis.’
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Tekst: Arien Netjes
Foto’s: Arien Netjes, Liesbeth Spaansen, Alec Lansink, Gemeente Bronckhorst

De gemeente Hummelo en Keppel nam 
eind jaren 60 het initiatief om een fatsoen-
lijk zwembad te bouwen. Tot dan toe kon 
je leren zwemmen in het natuurzwembad 
van Laag-Keppel aan de Oude IJssel. En je 
kon als zwemmer een duik nemen in het 
buitenwater van de Oude IJssel. In de jaren 
50 en 60 was dat niet zonder risico. Het water 
in de Oude IJssel was sterk vervuild met een 
risico voor zwemlustigen op nare ziekten. 
Het scheepvaartverkeer op Doetinchem was 
intensief. Uw verslaggever zwom tijdens een 
zwemtochtje op jonge leeftijd tegen een 
stroomafwaarts drijvend karkas van een 
varken aan. En in Doesburg werd de sluis van 
de Oude IJssel naar de IJssel zelfs landelijk 
nieuws door de bergen schuim die de huizen 
in de buurt aan het zicht onttrokken. Tijd om 
er iets aan te doen.

Het Hessenbad werd in 1971 in gebruik ge-
nomen en het was meteen duidelijk dat het 

bad in een enorme behoefte voorzag. Voor 
het zwemonderwijs in samenwerking met 
de scholen in Drempt, Hummelo en Keppel. 
Voor het leveren van sportieve prestaties 
met de zwemclub DWL (de Waterlanders). En 
voor recreatie op de ligweiden met sport-
voorzieningen. Kortom: het bad bleek een 
juweel voor de inwoners van onze dorpen. 
De gemeente was zeer nauw betrokken 
bij de exploitatie en zorgde goed voor het 
zwembad.
Toen kwam de gemeentelijke herindeling. De 
kleine gemeente Hummelo en Keppel fuseer-
de met haar buurgemeenten naar de nieuwe 
gemeente Bronckhorst. De nieuwe gemeente 
Bronckhorst privatiseerde na verloop van tijd 
op grote schaal voorzieningen in de kernen, 
zoals sporthallen en zwembaden. De nieuwe 
exploitanten kregen financiële ondersteu-
ning om de voorziening minstens vijf jaar 
open te houden. Ook het buitenbad in Hoog-
Keppel werd geprivatiseerd. 

Hoe ging dat verder?

Aanvankelijk bleef het zwembad gewoon 
het zwembad. Maar in het landschap van 
de zwembaden veranderde wel het een en 
ander. Er kwamen grote recreatieplassen 
in de Achterhoek en Liemers. Het aantal 
leerlingen van de scholen nam af. Ook het 
aantal jongeren in de kernen liep terug. De 
zwemclub DWL werd opgeheven. In zwem-
badjargon: op de weerradar verschenen 
zware buien.
In het seizoen 2017 zong zelfs het bericht 
rond dat het voortbestaan van het Hessen-
bad aan de bekende zijden draadjes was 
komen te hangen. De overbruggingsperiode 
van 5 jaar was verstreken. Een openlucht 
zwembad is ongeveer 18 weken per jaar 
open en in die periode moet het geld voor 
de exploitatie verdiend worden. Maar ja, 
achterstallig onderhoud in combinatie met 
een aantal regenachtige zomers maakten 
dat het water het Hessenbad tot aan de lip-
pen was gestegen.
Bij de optochten tijdens de volksfeesten in 
2017 in onze dorpen was overduidelijk zicht-
baar dat de mogelijke opheffing de inwoners 
van de dorpen niet onberoerd liet. Versierde 
wagens gaven op niet mis te verstane wijze 
uiting aan de betrokkenheid bij het wel en 
wee van het Hessenbad en de grote gevolgen 
voor de leefbaarheid als ook het zwembad 
nog eens zou verdwijnen. Tijd om er iets aan 
te doen.

Onder leiding van voorzitter Mart de Kruif 
van voetbalvereniging HC ’03 wordt eind van 
dat jaar een algehele mobilisatie afgekon-
digd. Bijeenkomsten worden gearrangeerd 
met sportverenigingen, gezondheidsorgani-
saties en verontruste burgers. Het tij moet en 
zal worden gekeerd. De gesprekken monden 
uit in een besluit om het zwembad te red-
den via de oprichting van de vereniging 
Hessenbad. Er wordt alles op alles gezet om 
subsidies en fondsen aan te boren. Er komen 
ledenwerfacties en er komt een werkgroep 
Behoud het Hessenbad. De tijd dringt want 
het is inmiddels maart 2018…

Het tij gekeerd

In de week van 19 tot en met 22 maart 2018 
gaat de werkgroep Behoud het Hessenbad 
aan de slag. Het doel is om zoveel mogelijk 
leden te werven. Een grote groep vrijwilligers 

Prijs voor vrijwilligers Hessenbad
De vrijwilligersgroep die met elkaar het Hessenbad in Hoog-Keppel open-
houdt, is door de gemeente Bronckhorst onderscheiden met de eretitel 
Vrijwilligers van het Jaar in de categorie Jeugd. De prijs werd op 9 januari 
door de jeugdburgemeester van Bronckhorst in het gemeentehuis in Hengelo 
uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de vereniging Hessenbad. Uiter-
aard in aanwezigheid van een groot deel van het vrijwilligerskorps en vooraf-
gegaan door een prachtige documentaire over deze prijswinnaars.

Groepsfoto van de vrijwilligersteams 

komt in die week in Achter-Drempt, 
Voor-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, 
Hummelo en Eldrik waar mogelijk huis aan 
huis met de vraag: wordt u alstublieft ook 
lid van het zwembad? U bent toch ook voor 
de leefbaarheid van onze dorpen? Op de 
parkeerplaats voor het Hessenbad komt een 
speciaal glazen huis waarin Mart de Kruif 
persoonlijk gasten ontvangt en de tussen-
stand aan nieuwe leden bekend maakt. Als 
afsluiting van de actieweek treedt zelfs de 
Koninklijke Militaire Kapel op 22 maart op 
met een prachtig concert in de Hessenhal. 
En alle inspanningen hebben succes. Het 
streefaantal van circa 400 leden wordt ge-
haald. De kogel is door de vier dorpskerken. 
Het zwembad gaat in het seizoen 2018 weer 
gewoon open.

Op 25 april wordt de oprichtingsakte voor de 
vereniging Hessenbad getekend. Op 14 mei 
wordt de vereniging Hessenbad ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Bestuurlijk 
moet er dan nog van alles gebeuren maar de 
fundering voor het verdere werk is gelegd. 
Maar het zwemseizoen begint toch eind 
april 2018? Er is dus absoluut geen tijd meer 
om je te branden aan koud water. D’ran 
zeggen ze dan op de Vijverberg. Enthousi-
asme is belangrijk. Gedrevenheid een prima 
zwembandje. Maar na de woorden en de 
documenten komen nu de daden in zicht.

De daden

Een zwemseizoen voorbereiden kost tijd, 
menskracht en deskundigheid. Na een 
winterseizoen moet het bad schoongemaakt 
worden. Regenwater en een dikke laag blad 
moet uit het bad worden verwijderd. De 
zwembadvloer en de zijwanden moeten 
schoongeschrobt. Een grote groep vrijwilli-
gers meldt zich om deze klussen te gaan uit-
voeren. Zo’n leeg zwembad is voor velen een 
bijzondere aanblik. Wie wel eens in de tuin 
van het Kröller Mullermuseum is geweest 

en het kunstwerk Jardin d’ émail van Jean 
Dubuffet heeft betreden, kan zich er iets bij 
voorstellen. De installaties in de machineka-
mer van het bad moeten worden geïnspec-
teerd, de chemische onderhoudsmiddelen 
moeten worden besteld. En als alles dan 
werkt, kan het bad gevuld worden met water 
en kan het opwarmen beginnen. Dat doe je 
allemaal niet even op een achternamiddag: 
daar is teamwerk voor nodig. In dit geval 
teamwerk van de vrijwillige kwartiermakers.
En dan gaat het bad open op 29 april. 
Aanvankelijk met beperkte openingstijden. 
De vakanties zijn nog niet begonnen en 
het is nog best fris. Niemand denkt op dat 
moment aan een extreem hete zomer. Aan-
vankelijk is de taakverdeling onder het team 
van vrijwilligers nog niet specifiek. Maar 
na een paar weken ontstaan verschillende 
‘theaters’ voor gerichte inzet van vrijwilligers 
en het ontwikkelen van specialiteiten: kassa 
en kiosk, toezicht, kwaliteitsmeting zwem-
badwater, schoonmaak en afvalverwerking, 
groenonderhoud, en technisch onderhoud.

Kassa en kiosk

Leden hebben hun pasje en kunnen bij de 
kassa doorlopen voor een duik. Niet-leden 
betalen voor hun toegangskaartje. Maar o 
jee, bij de start van het zwemseizoen zijn de 
pasjes nog niet klaar. De vrijwilliger achter 
de kassa werkt noodgedwongen met namen-
lijsten. Betalende bezoekers kunnen alleen 
contant betalen. Waar is een pinautomaat 
in de buurt? Nood breekt wet bij gebrek aan 
contant. Naam en adres van de ‘vreemde-
ling’’ worden genoteerd met het verzoek om 
het geld dan maar over te maken of later 
even langs te brengen. Dat vertrouwen blijkt 
aan het eind van het seizoen in geen enkel 
geval beschaamd. Gastvrijheid begint aan de 
kassa. Maar hoe fijn zou ‘t zijn als er in 2019 
een pinautomaatje vanaf kan. De kiosk kent 
flexibele openingstijden. Het blijkt een zeer 
belangrijke ontmoetingsplek voor de leden, 

de bezoekers maar ook voor de vrijwilligers. 
Naast klantvriendelijkheid moet de bemen-
sing van de kiosk natuurlijk de voorschriften 
in acht nemen voor hygiënisch werken. En er 
moet op een verantwoorde manier worden 
omgegaan met voedingsmiddelen. 

Het toezicht

Veiligheid is van het grootste belang in een 
zwembad. Toezichthoudende vrijwilligers 
moeten risico’s kunnen inschatten en een 
klimaat kunnen creëren waardoor verschil-
lende groepen naast elkaar kunnen zwem-
men. Ze moeten spelattributen te water 
laten, grenzen stellen en hulpverlenen bij 
ongelukjes.
Voor deze taak worden een aantal vrijwil-
ligers speciaal geschoold. En is dat deze 
vrijwilligers bevallen? Dat weten we, want 
het is ze gevraagd: ’Prachtig om te zien 
hoe kinderen gaandeweg vertrouwd raken 
met water.’  ‘Hoe trots kinderen zijn op hun 
eerste duik en hoe behendig en fanatiek ze 
hun wedstrijdjes houden.’ ‘Goed om te zien 
hoe vitaal ouderen zich kunnen bewegen 
in het water.’ ‘Het is fijn dat bezoekers ook 
elkaar in de gaten houden en zich medever-
antwoordelijk voelen voor elkaars veilig-
heid.’ ‘Veiligheid en sfeer is een taak voor 
ons allemaal’. Dit is een greep uit de vele 
positieve reacties. 

Kwaliteitsmeting zwembadwater

Zwembadwater moet voldoen aan regels 
op ‘t gebied van hygiëne en veiligheid. Het 
water wordt drie keer per dag gecontroleerd 
op ziektekiemen, doorzichtigheid, zuurgraad 
en de hoeveelheid desinfecterende stoffen.
Het vrijwilligersteam van de kwaliteitsmetin-
gen krijgt daar een speciale interne scholing 
voor. Maar er moet ook worden gelet op 
de waterkwaliteit van de douches en de 
toiletten. En jakkes! Er blijkt door achterstal-
lig onderhoud een probleem te zijn in een 
buitenleiding. Gelukkig niet ernstig maar 

De prijs is binnen!
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Tekst: Arien Netjes
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De gemeente Hummelo en Keppel nam 
eind jaren 60 het initiatief om een fatsoen-
lijk zwembad te bouwen. Tot dan toe kon 
je leren zwemmen in het natuurzwembad 
van Laag-Keppel aan de Oude IJssel. En je 
kon als zwemmer een duik nemen in het 
buitenwater van de Oude IJssel. In de jaren 
50 en 60 was dat niet zonder risico. Het water 
in de Oude IJssel was sterk vervuild met een 
risico voor zwemlustigen op nare ziekten. 
Het scheepvaartverkeer op Doetinchem was 
intensief. Uw verslaggever zwom tijdens een 
zwemtochtje op jonge leeftijd tegen een 
stroomafwaarts drijvend karkas van een 
varken aan. En in Doesburg werd de sluis van 
de Oude IJssel naar de IJssel zelfs landelijk 
nieuws door de bergen schuim die de huizen 
in de buurt aan het zicht onttrokken. Tijd om 
er iets aan te doen.

Het Hessenbad werd in 1971 in gebruik ge-
nomen en het was meteen duidelijk dat het 

bad in een enorme behoefte voorzag. Voor 
het zwemonderwijs in samenwerking met 
de scholen in Drempt, Hummelo en Keppel. 
Voor het leveren van sportieve prestaties 
met de zwemclub DWL (de Waterlanders). En 
voor recreatie op de ligweiden met sport-
voorzieningen. Kortom: het bad bleek een 
juweel voor de inwoners van onze dorpen. 
De gemeente was zeer nauw betrokken 
bij de exploitatie en zorgde goed voor het 
zwembad.
Toen kwam de gemeentelijke herindeling. De 
kleine gemeente Hummelo en Keppel fuseer-
de met haar buurgemeenten naar de nieuwe 
gemeente Bronckhorst. De nieuwe gemeente 
Bronckhorst privatiseerde na verloop van tijd 
op grote schaal voorzieningen in de kernen, 
zoals sporthallen en zwembaden. De nieuwe 
exploitanten kregen financiële ondersteu-
ning om de voorziening minstens vijf jaar 
open te houden. Ook het buitenbad in Hoog-
Keppel werd geprivatiseerd. 

Hoe ging dat verder?

Aanvankelijk bleef het zwembad gewoon 
het zwembad. Maar in het landschap van 
de zwembaden veranderde wel het een en 
ander. Er kwamen grote recreatieplassen 
in de Achterhoek en Liemers. Het aantal 
leerlingen van de scholen nam af. Ook het 
aantal jongeren in de kernen liep terug. De 
zwemclub DWL werd opgeheven. In zwem-
badjargon: op de weerradar verschenen 
zware buien.
In het seizoen 2017 zong zelfs het bericht 
rond dat het voortbestaan van het Hessen-
bad aan de bekende zijden draadjes was 
komen te hangen. De overbruggingsperiode 
van 5 jaar was verstreken. Een openlucht 
zwembad is ongeveer 18 weken per jaar 
open en in die periode moet het geld voor 
de exploitatie verdiend worden. Maar ja, 
achterstallig onderhoud in combinatie met 
een aantal regenachtige zomers maakten 
dat het water het Hessenbad tot aan de lip-
pen was gestegen.
Bij de optochten tijdens de volksfeesten in 
2017 in onze dorpen was overduidelijk zicht-
baar dat de mogelijke opheffing de inwoners 
van de dorpen niet onberoerd liet. Versierde 
wagens gaven op niet mis te verstane wijze 
uiting aan de betrokkenheid bij het wel en 
wee van het Hessenbad en de grote gevolgen 
voor de leefbaarheid als ook het zwembad 
nog eens zou verdwijnen. Tijd om er iets aan 
te doen.

Onder leiding van voorzitter Mart de Kruif 
van voetbalvereniging HC ’03 wordt eind van 
dat jaar een algehele mobilisatie afgekon-
digd. Bijeenkomsten worden gearrangeerd 
met sportverenigingen, gezondheidsorgani-
saties en verontruste burgers. Het tij moet en 
zal worden gekeerd. De gesprekken monden 
uit in een besluit om het zwembad te red-
den via de oprichting van de vereniging 
Hessenbad. Er wordt alles op alles gezet om 
subsidies en fondsen aan te boren. Er komen 
ledenwerfacties en er komt een werkgroep 
Behoud het Hessenbad. De tijd dringt want 
het is inmiddels maart 2018…

Het tij gekeerd

In de week van 19 tot en met 22 maart 2018 
gaat de werkgroep Behoud het Hessenbad 
aan de slag. Het doel is om zoveel mogelijk 
leden te werven. Een grote groep vrijwilligers 

Prijs voor vrijwilligers Hessenbad
De vrijwilligersgroep die met elkaar het Hessenbad in Hoog-Keppel open-
houdt, is door de gemeente Bronckhorst onderscheiden met de eretitel 
Vrijwilligers van het Jaar in de categorie Jeugd. De prijs werd op 9 januari 
door de jeugdburgemeester van Bronckhorst in het gemeentehuis in Hengelo 
uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de vereniging Hessenbad. Uiter-
aard in aanwezigheid van een groot deel van het vrijwilligerskorps en vooraf-
gegaan door een prachtige documentaire over deze prijswinnaars.

Groepsfoto van de vrijwilligersteams 

komt in die week in Achter-Drempt, 
Voor-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, 
Hummelo en Eldrik waar mogelijk huis aan 
huis met de vraag: wordt u alstublieft ook 
lid van het zwembad? U bent toch ook voor 
de leefbaarheid van onze dorpen? Op de 
parkeerplaats voor het Hessenbad komt een 
speciaal glazen huis waarin Mart de Kruif 
persoonlijk gasten ontvangt en de tussen-
stand aan nieuwe leden bekend maakt. Als 
afsluiting van de actieweek treedt zelfs de 
Koninklijke Militaire Kapel op 22 maart op 
met een prachtig concert in de Hessenhal. 
En alle inspanningen hebben succes. Het 
streefaantal van circa 400 leden wordt ge-
haald. De kogel is door de vier dorpskerken. 
Het zwembad gaat in het seizoen 2018 weer 
gewoon open.

Op 25 april wordt de oprichtingsakte voor de 
vereniging Hessenbad getekend. Op 14 mei 
wordt de vereniging Hessenbad ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Bestuurlijk 
moet er dan nog van alles gebeuren maar de 
fundering voor het verdere werk is gelegd. 
Maar het zwemseizoen begint toch eind 
april 2018? Er is dus absoluut geen tijd meer 
om je te branden aan koud water. D’ran 
zeggen ze dan op de Vijverberg. Enthousi-
asme is belangrijk. Gedrevenheid een prima 
zwembandje. Maar na de woorden en de 
documenten komen nu de daden in zicht.

De daden

Een zwemseizoen voorbereiden kost tijd, 
menskracht en deskundigheid. Na een 
winterseizoen moet het bad schoongemaakt 
worden. Regenwater en een dikke laag blad 
moet uit het bad worden verwijderd. De 
zwembadvloer en de zijwanden moeten 
schoongeschrobt. Een grote groep vrijwilli-
gers meldt zich om deze klussen te gaan uit-
voeren. Zo’n leeg zwembad is voor velen een 
bijzondere aanblik. Wie wel eens in de tuin 
van het Kröller Mullermuseum is geweest 

en het kunstwerk Jardin d’ émail van Jean 
Dubuffet heeft betreden, kan zich er iets bij 
voorstellen. De installaties in de machineka-
mer van het bad moeten worden geïnspec-
teerd, de chemische onderhoudsmiddelen 
moeten worden besteld. En als alles dan 
werkt, kan het bad gevuld worden met water 
en kan het opwarmen beginnen. Dat doe je 
allemaal niet even op een achternamiddag: 
daar is teamwerk voor nodig. In dit geval 
teamwerk van de vrijwillige kwartiermakers.
En dan gaat het bad open op 29 april. 
Aanvankelijk met beperkte openingstijden. 
De vakanties zijn nog niet begonnen en 
het is nog best fris. Niemand denkt op dat 
moment aan een extreem hete zomer. Aan-
vankelijk is de taakverdeling onder het team 
van vrijwilligers nog niet specifiek. Maar 
na een paar weken ontstaan verschillende 
‘theaters’ voor gerichte inzet van vrijwilligers 
en het ontwikkelen van specialiteiten: kassa 
en kiosk, toezicht, kwaliteitsmeting zwem-
badwater, schoonmaak en afvalverwerking, 
groenonderhoud, en technisch onderhoud.

Kassa en kiosk

Leden hebben hun pasje en kunnen bij de 
kassa doorlopen voor een duik. Niet-leden 
betalen voor hun toegangskaartje. Maar o 
jee, bij de start van het zwemseizoen zijn de 
pasjes nog niet klaar. De vrijwilliger achter 
de kassa werkt noodgedwongen met namen-
lijsten. Betalende bezoekers kunnen alleen 
contant betalen. Waar is een pinautomaat 
in de buurt? Nood breekt wet bij gebrek aan 
contant. Naam en adres van de ‘vreemde-
ling’’ worden genoteerd met het verzoek om 
het geld dan maar over te maken of later 
even langs te brengen. Dat vertrouwen blijkt 
aan het eind van het seizoen in geen enkel 
geval beschaamd. Gastvrijheid begint aan de 
kassa. Maar hoe fijn zou ‘t zijn als er in 2019 
een pinautomaatje vanaf kan. De kiosk kent 
flexibele openingstijden. Het blijkt een zeer 
belangrijke ontmoetingsplek voor de leden, 

de bezoekers maar ook voor de vrijwilligers. 
Naast klantvriendelijkheid moet de bemen-
sing van de kiosk natuurlijk de voorschriften 
in acht nemen voor hygiënisch werken. En er 
moet op een verantwoorde manier worden 
omgegaan met voedingsmiddelen. 

Het toezicht

Veiligheid is van het grootste belang in een 
zwembad. Toezichthoudende vrijwilligers 
moeten risico’s kunnen inschatten en een 
klimaat kunnen creëren waardoor verschil-
lende groepen naast elkaar kunnen zwem-
men. Ze moeten spelattributen te water 
laten, grenzen stellen en hulpverlenen bij 
ongelukjes.
Voor deze taak worden een aantal vrijwil-
ligers speciaal geschoold. En is dat deze 
vrijwilligers bevallen? Dat weten we, want 
het is ze gevraagd: ’Prachtig om te zien 
hoe kinderen gaandeweg vertrouwd raken 
met water.’  ‘Hoe trots kinderen zijn op hun 
eerste duik en hoe behendig en fanatiek ze 
hun wedstrijdjes houden.’ ‘Goed om te zien 
hoe vitaal ouderen zich kunnen bewegen 
in het water.’ ‘Het is fijn dat bezoekers ook 
elkaar in de gaten houden en zich medever-
antwoordelijk voelen voor elkaars veilig-
heid.’ ‘Veiligheid en sfeer is een taak voor 
ons allemaal’. Dit is een greep uit de vele 
positieve reacties. 

Kwaliteitsmeting zwembadwater

Zwembadwater moet voldoen aan regels 
op ‘t gebied van hygiëne en veiligheid. Het 
water wordt drie keer per dag gecontroleerd 
op ziektekiemen, doorzichtigheid, zuurgraad 
en de hoeveelheid desinfecterende stoffen.
Het vrijwilligersteam van de kwaliteitsmetin-
gen krijgt daar een speciale interne scholing 
voor. Maar er moet ook worden gelet op 
de waterkwaliteit van de douches en de 
toiletten. En jakkes! Er blijkt door achterstal-
lig onderhoud een probleem te zijn in een 
buitenleiding. Gelukkig niet ernstig maar 

De prijs is binnen!
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www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 
• gelegenheidsbloemwerk 
• potterie 
• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 
•  tuinonderhoud  

op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 
•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 
• vaste planten
• bolchrysanten
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toch. Uit voorzorg worden alle douches en kranen twee weken afge-
sloten. Een gespecialiseerd bedrijf controleert alle waterleidingen en 
maakt ze grondig schoon. En dan kan er weer lekker (warm) worden 
gedoucht.
 

Schoonmaak en afvalverwerking

Dit is het theater van de hygiëne en de veiligheid. Aan het eind van 
de dag worden de kleedkamers, de douches, toiletten, het terras 
en het terrein schoongemaakt. De prullenbakken worden leegge-
maakt en zwerfafval wordt opgeruimd. Ongelooflijk wat een rotzooi 
er soms achterblijft op de ligweiden. Het werk wordt daarom ook 
uitgevoerd als het zwembad nog open is. Bezoekers zien dan dat er 
door de vrijwilligers gewerkt wordt, helpen soms een handje mee en 
voelen zich gelukkig meestal medeverantwoordelijk voor een schone 
leefomgeving.

Groenonderhoud

Het Hessenbad ligt in een prachtige parkachtige omgeving met 
daarin een grote ligweide, een blote voetenpad, speeltoestellen, bo-
men en struiken. En dan blijkt dat het een uitzonderlijk hete zomer 
wordt. Grasmaaien? Beter is om water te geven om te voorkomen 
dat er een dorre woestijnvlakte ontstaat. Snoeien en wieden moet 
gebeuren. Voortijdig vallend blad moet worden weggeharkt. En dan 
is het seizoen goed op gang en dan blijkt dat de eikenprocessierups 
geen genoeg kan krijgen van het mooie bronsgroen op de ligweiden. 
Signaleren, alarmeren en afbakenen met de bekende waarschu-
wingslinten. Tot de rupsjes nooitgenoeg in samenwerking met de 
gemeente Bronckhorst zijn uitgeroeid.

Technisch onderhoud

Als bezoeker van het zwembad heb je niet meteen in de gaten dat er 
zoveel komt kijken bij het functioneren van het zwembad. Een grote 
machinekamer moet zorgen dat het zwembadwater gefilterd wordt, 
dat er voldoende chemische middelen aan het water worden toe-
gevoegd en dat het water verwarmd wordt. Zo’n systeem vraagt om 
specifiek onderhoud dat technisch inzicht en deskundigheid vereist. 
Er is ook technisch onderhoud van meer algemene aard. zoals het 
repareren van kranen, ontstoppen van regenpijpen, het vastzetten 
van toiletrolhouders en schilderwerk, enzovoort. 

Het memorabele jaar 2018

Het zwembad was geopend tot half september 2018. Maar liefst 
18.000 bezoekers passeerden de toegangspoort. Ze kwamen uit onze 
dorpen, uit de regio maar soms ook van ver daarbuiten. Het team 
van vrijwilligers krijgt een hart onder de riem via leuke complimen-

ten: ‘Wat een prachtig zwembad. Wat gezellig is het hier. Wat een 
behulpzame en vriendelijke vrijwilligers.’ 

En nu is het 2019

Zo op het oog breekt er tot het begin van ‘t seizoen 2019 een iets 
rustiger periode aan voor de vrijwilligersteams. Maar vergis u niet, 
lezer. Er wordt ook nu wekelijks hard gewerkt om het zwembad te 
verbeteren. Alle ruimtes zijn de afgelopen herfst en vroege winter 
zeer grondig schoongemaakt. Op het terrein zijn stukken heg vervan-
gen, er zijn perkjes aangelegd met specifieke vlinderplanten.
Er is veel gesnoeid en veel herfstblad geharkt.
Het schilderwerk in de kleedruimten wordt ter hand genomen: 
natuurlijk in de huisstijl. In de machinekamer worden diverse 
pijpleidingen vervangen en het onderhoud aan de installaties wordt 
zeer grondig uitgevoerd door de technici in het vrijwilligersteam. 
De toezichttoren zal er bij aanvang van het komende seizoen weer 
tiptop bijstaan. En in maart begint het hele circus van schoonmaak 
en reinigen van het zwembad weer van voren af aan.

Vrijwilligerswerk

Ter geruststelling van u als lezer: de sfeer in de vrijwilligersteams is 
prima. De groepen bestaan uit mensen van alle leeftijden. Het werk 
is nuttig en de waardering is groot. En het bad zwemt ook in 2019 
nog in de klusjes en klussen. Dus schroom vooral niet als je zin hebt 
om mee te helpen. Meld je aan als vrijwilliger onder het motto:
Luctor et emergo. We wonen weliswaar niet in Zeeland maar we kun-
nen het Latijn best goed vrij vertalen: we springen in het diepe en 
komen met elkaars hulp allemaal zeer zeker weer boven.

Tot slot

Actuele informatie is te vinden op de website www.hessenbad.nl/
groep. De site is in maart nog in ontwikkeling, maar zal aan het 
begin van ‘t seizoen operationeel zijn. Het zwembad heeft leden 
nodig om te kunnen bestaan. Uit de inkomsten van contributies en 
de toegangskaartjes worden de kosten betaald. Ben je nog geen lid? 
Meld je aan en geniet van het Hessenbad. Aanmelden kan via de site. 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij je je voor het einde 
van het seizoen (30 september) schriftelijk hebt afgemeld. De kosten 
bedragen 100 euro voor standaard 4 pasjes. De prijs blijft voor 2019 
ongewijzigd. 
Er is grote behoefte aan vrijwilligers. Wil je deel uitmaken van het 
team toezichthouders dan worden de opleidingskosten vergoed. En 
voor het team waterkwaliteitsmeters is een interne opleiding gere-
geld. Je kunt je aanmelden per email op info@hessenbad.nl.
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a d v e r t o r i a l a d v e r t o r i a l

Het lag altijd al in de planning dat Peter Bergsma, de oudste van drie zoons, 
het garagebedrijf van zijn vader Piet zou overnemen. Maar over het moment 
waarop dat zou gebeuren, hadden vader en zoon nog niet nagedacht. Peter 
had op advies van zijn vader eerst een paar jaar elders gewerkt om ervaring 
op te doen en was begin jaren negentig pas in dienst gekomen van Autobedrijf 
Bergsma. Toen zijn vader eind 1992 verongelukte, stond Peter voor een vol-
dongen feit. ‘Toen was ik 25 jaar en ineens eigenaar van het bedrijf met zeven 
man personeel. Veel tijd om na te denken, had ik niet want het werk ging door’, 
vertelt de Hummeloër over die tijd.
Vader Piet had in 1964 Autobedrijf Bergsma opgericht nadat hij de smederij an-
nex fietsenwinkel en tankstation had uitgebreid met een werkplaats voor au-
toreparatie. Zijn interesse lag meer bij auto’s en hij besloot uitsluitend met de 
garage verder te gaan. Elf jaar later werd hij dealer voor het automerk Honda. 
Peter: ‘Wij zijn thuis opgegroeid met Honda. Onze specialisatie ligt ook bij dat 
merk. Maar toen ik in 1997 moest verhuizen om het dealerschap te kunnen 
voortzetten, vond ik het een mooi moment om ermee te stoppen. Bovendien 
lag mijn voorkeur toch altijd al bij gebruikte auto’s.‘  

Voorliefde voor Honda
Ook al is Peter al jaren gestopt met 
het dealerschap, de voorliefde voor 
Honda is gebleven. ‘Als ik in opdracht 
voor een klant op zoek ga naar een 
nieuwe auto, kijk ik eerst naar Japan-
se merken. Die zijn betrouwbaar en 
niet-storingsgevoelig. Als je kijkt wel-
ke auto’s er met pech langs de weg 
staan, zijn dat negen van de tien keer 
Franse merken. Ook Duitse auto’s zijn 
wat mij betreft niet zaligmakend. Een 
automonteur is tegenwoordig ook 
geen monteur meer maar bijna ict’er. 

Autobedrijf Bergsma:
‘Liever een auto
zonder zorgen’
Al ruim 50 jaar bestaat Autobedrijf Bergsma aan de Dorpsstraat 
in Hummelo. Eerlijkheid staat na al die jaren nog altijd voorop: 
‘Wij hebben een voorkeur voor goedkopere, gebruikte auto’s. We 
verkopen onze klanten liever een auto met weinig problemen.’

Er zit zoveel elektronica in. Wij zijn 
hier wat meer van de oude stempel 
en hebben een voorkeur voor goed-
kopere, gebruikte auto’s. We zijn na-
tuurlijk niet vies van nieuwe auto’s 
maar liever een auto zonder zorgen. 
En daarin heeft Honda zich de afgelo-
pen jaren wel bewezen’, legt Peter uit. 
Rijdt hij zelf ook in een Honda? ‘Nee, 
ik heb eigenlijk geen auto. Meestal 
rijd ik in een auto die hier in de ver-
koop staat. Al rijdende kom ik er vaak 
achter wat er aan de hand is met 
die auto en kan ik dat zo verhelpen. 
Meestal zijn de auto’s waarin ik rijd 
ook zo verkocht’, lacht Peter. 

Service en flexibiliteit
Samen met vaste medewerker Johan – ‘Hij werkt hier al 44 jaar’- neemt Peter 
de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor zijn rekening. Peters broer 
Eddy verzorgt de administratie en houdt de website actueel. ‘Alle auto’s die wij 
verkopen, zetten we op www.autoscout24.nl. Daarmee trekken we ook klanten 
buiten de regio aan. Maar die hadden we ook al overgehouden uit de tijd dat we 
Honda dealer waren. Het is mooi om te zien dat die klanten zijn gebleven. We 
horen vaak terug dat we heel ver gaan in onze service. Ook ’s avonds of in het 
weekend als er haast bij is. Problemen proberen we altijd zo snel mogelijk op 
te lossen. Veel mensen zijn voor hun werk afhankelijk van een auto. Daarom 
proberen we de klant altijd mobiel te houden. We zijn heel flexibel. Dat hoort 
er bij vind ik.’ 

Grote hobby
Autobedrijf Bergsma bestaat inmiddels al ruim 50 jaar. Peter is inmiddels net 
zo lang eigenaar van het bedrijf als zijn vader dat was. ‘We lijken veel op elkaar. 
Qua uiterlijk maar ook in doen en laten.’ Auto’s en motoren zijn niet alleen zijn 
werk maar ook zijn favoriete bezigheid in zijn vrije tijd. Ook ’s avonds en in het 

weekend is Peter veel op zijn bedrijf 
te vinden. En is het niet om een auto 
te repareren, dan wel om te sleutelen 
aan een van de motoren waar hij en 
zijn meiden mee crossen. ‘Sarah en 
Noor zijn nu 16 en crossen nu onge-
veer 5 jaar. Zelf cross ik ook al jaren. 
Door het crossen heb ik vroeger veel 
gereisd voor wedstrijden. Dat was een 
mooie tijd. Inmiddels heb ik ook drie 
keer meegedaan als monteur aan de 
Dakar-rally. In de zomermaanden zijn 
we ieder weekend op de crossbaan te 
vinden voor een wedstrijd of een trai-
ning. Dat is echt onze grote hobby.’

Bel voor een afspraak
Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 uur tot 
17.30 geopend en op zaterdag 
van 09.00 tot 13.00 uur.
Wil je buiten onze openings-
tijden graag een afspraak  
maken? Geen probleem. Bel of 
mail ons gerust.

Autobedrijf Bergsma
Dorpsstraat 27
6999 AB Hummelo
T: 0314 - 38 16 60
E: info@bergsmahummelo.nl
I: www.bergsmahummelo.nl
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Ruurloseweg 16

7255 DH  Hengelo (Gld)

tel. 0575-45 25 24

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic”

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd.
Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Tel: 06-28 43 70 96
Mail: info@richwoods.nl 

•  vers boerenijs  •  koffie & thee  •  
•  terras & speeltuin  •

•   broekstraat 2, 6999DE, hummelo   •   www.ijsvandesteenoven.nl  •       

‘Het gras van vandaag, is het ijs van morgen’
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Anouk Mast (48) is parttime huisarts in Doetinchem,
met echtgenoot Jeroen en hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Hij is zeker een kop groter dan mijn eigen zoon was op 
die leeftijd, heeft een baseballpet op en een knopje 
in zijn rechteroor. Wandelt voor z’n moeder uit mijn 
spreekkamer in, kijkt mij niet aan, mompelt dat 
ik niet in zijn oren mag kijken en gaat vervolgens 
op de onderzoeksbank zitten. Moeder heb ik al 
een paar keer gezien. Alleenstaand met twee 
kinderen, twee zonen. De oudste, Robbie, is 
bekend met klassiek autisme. Vader heeft het 
hazenpad gekozen. Moeder heeft haar baan 
opgegeven en heeft nu de fulltime zorg voor 
haar kinderen. Het is al lang geleden dat ze 
op vakantie is geweest. Ze wil met de kerst-
dagen naar Disneyland Parijs, de reis is al ge-
boekt. Robbie, die nog op de onderzoeksbank 
zit, kijkt aandachtig naar de tekening gemaakt 
door de zoon van mijn collega. Hij wiebelt intussen 
driftig met z’n been. Hij houdt zo van tekenfilms dat 
hij er uren naar kan kijken, zegt moeder. Disneyland 
Parijs lijkt haar dus een geschikte bestemming voor hun zo 
wel verdiende vakantie. ‘Dus je gaat op vakantie naar Mickey 
en zijn vrienden,’ vraag ik aan Robbie. Hij antwoordt dat ik niet in 
zijn oren mag kijken. Hetzelfde antwoord krijg ik op mijn vraag of hij de 
tekening aan de muur mooi vindt. 
Moeder wil graag een briefje van mij. Een briefje waarin ik aangeef dat Robbie toegang moet krijgen tot de ‘snelle rij’, de rij die 
je voorrang geeft bij de attracties. De rij waar ik jaren geleden jaloers naar gekeken heb. Ik ging toen ook met mijn gezin naar 
Parijs. De rijen waren gigantisch, de wachttijden wanstaltig, mijn kinderen niet te stuiten. 
Onze beroepsgroep adviseert ons geen briefjes te schrijven, waarin we een oordeel geven. Zo’n briefje is namelijk een genees-
kundige verklaring waarin we iemands medische geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen 
doen, beoordelen. Of u in staat bent om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor uw kinderen te zorgen, 
te reizen en ga zo maar door. Hierdoor zijn wij gevrijwaard van het schrijven van lastige briefjes. Invoelbare briefjes, maar brief-
jes waar wij niet altijd achter kunnen staan. De reden is dat ons oordeel, soms niet overeenkomt met de wens van de patiënt 
en dit de arts-patiëntrelatie kan ondermijnen. Zo word ik nog regelmatig gevraagd om een briefje waarin ik akkoord ga met de 
ziekmelding van die dag, terwijl ik eigenlijk vind dat de patiënt nog prima kan werken. 
Ter ondersteuning is er een standaardbrief opgesteld door onze beroepsgroep (KNMG) waarin dit standpunt aan de patiënt wordt 
uitgelegd. Ik heb er een heel stapeltje van in mijn la en geef deze in de regel mee aan degene die om een medische verklaring 
vraagt. Een greep in deze la is nu zo gemaakt. Wij hebben echter te maken met richtlijnen, adviezen waar ook van afgeweken 
mag en kan worden. Mijn eigen ervaring van een paar jaar terug, het tafereel van deze moeder met haar Robbie op de achter-
grond, die ongeacht mijn bedenkingen of Disneyland Parijs überhaupt wel een geschikte bestemming is voor deze jongen, toch 
zal gaan, maakt dat ik een briefje schrijf. Moeder is dolblij en kijkt verrukt naar Robbie, die onafgebroken door wiebelt op mijn 
onderzoeksbank. Bij het weggaan, wens ik hem een zeer prettige vakantie toe. ‘Je mag niet in mijn oren kijken,’ is zijn antwoord.

Robbie
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Ze leerden elkaar kennen door het volleyballen bij Focus. Het was 
een fanatieke groep die voor de kampioenstitel ging in hun com-
petitie. Ze werden daarbij gesteund door hun ouders die ze overal 
naar toe reden en ze aanmoedigden, spandoeken maakten, shirts 
wasten en nog veel meer. Lynn’s vader was hun shirtsponsor en hij 
is nog steeds wedstrijdshirtsponsor van Dames 1. Echte steun en 
toeverlaten en heel attent. Het fanatisme hebben ze dus niet van 
een vreemde.
Ze hebben verschillende leeftijden, maar vóór die tijd hadden ze 
elkaar toch al wel vaker gezien bij onderlinge sporttoernooien tussen 

de basisscholen in Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel.
Het team bestond uit nog meer meiden met wie het een fantastische 
tijd was, maar deze zes meiden hebben een vriendschapsband op-
gebouwd. Ook hun coaches hebben bijgedragen aan de sportieve en 
gezellige sfeer tijdens trainingen en wedstrijden. Door de jaren heen 
waren dat Corinne Janssen, Corine Lukassen, Esther Volkers, Anita 
Teunissen en Tessa Pols. Een van hen was hoogzwanger, maar wilde 
de kampioenswedstrijd voor geen goud missen natuurlijk. De vol-
leybalmeiden dachten dat hun coach door haar fanatisme spontaan 
zou bevallen in de 4e set!

Carolien Bosman (29 jaar):

‘Ik ben samen met mijn zus Saskia opgegroeid in Hummelo, maar 
woon inmiddels al weer zo’n vier jaar in Den Bosch. Ik werk als ad-
viseur Arbeidsomstandigheden bij de Werkzaak Rivierenland in Tiel, 
een organisatie vergelijkbaar met Laborijn in Doetinchem. En met 
Met TeamUP, organiseer ik elke week sport- en spelactiviteiten voor 

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: eigen collectie, Marian Oosterink

de kinderen in het AZC in Grave. Spelenderwijs leren we kinderen 
omgaan met bijvoorbeeld boosheid, angst en stress. Regelmatig ben
ik nog in de Achterhoek te vinden bij vrienden en familie of om Focus 
aan te moedigen in de sporthal in Hoog-Keppel. Met Nefèr zat ik in 
de klas op het Ludger College, vanaf die tijd zijn we goede vriendin-
nen. En Debbie ken ik vanaf de kleuterschool. We zijn ook samen op 
reis geweest naar Vietnam en vorig jaar hebben we gedoken in Italië. 
Als ik aan volleybal denk, denk ik aan Focus. Daarom heb ik in Den 
Bosch niet echt de behoefte om een nieuwe volleybalclub te vinden. 
Hoewel ik het absoluut mis als ik in de Hessenhal ben en weer die 
sfeer proef. In een team spelen met deze meiden was een feestje. 
Samen winnen en samen verliezen, dat schept een band. Nu tennis 
ik, ook heel leuk.’

Saskia Bosman (27 jaar):

‘Ik ben opgegroeid in Hummelo, en Debbie ken ik al mijn hele leven 
lang. Ik werk bij Scheerder Intercoiffure Doetinchem als topstylist/
floormanager en woon sinds vier jaar samen met mijn vriend in 
Doetinchem. Volleyballen doe ik nog steeds, natuurlijk bij Focus. 
Heb er zelfs nooit over nagedacht om bij een andere club te gaan 
volleyballen. Focus is een hele fijne, gemoedelijke en gezellige club. 
Er zijn zoveel mensen die wat doen voor de club, echt teamwork dus! 
Sinds dit seizoen speel ik weer samen met Nefèr, wat ik heel erg leuk 
vind. Wij trainen een keer in de week en spelen onze wedstrijden op 
zaterdag. 
Ik kijk met een heel fijn gevoel terug op die tijd dat we met z’n 
zessen in een team speelden, vanaf 2005. Veel dingen meegemaakt 
samen. Goede tijden, maar we zijn er ook voor elkaar als we het 
moeilijk hebben. We zien elkaar niet super vaak maar als we elkaar 
zien, is het altijd gezellig. Spelletjesavond, skiën in Bottrop of gezel-
lig samen eten, we verzinnen altijd wel wat leuks.’

Nefèr Koenders (29 jaar):

‘Ik kom uit Drempt en na het Ludger College heb ik de opleiding 
Personeel & Arbeid gedaan. Sinds 2013 werk ik als Human Resource 
officer binnen het Radboud UMC in Nijmegen. Mijn vriend en ik 
wonen nu in Doetinchem. Ik volleybal drie keer in de week en geef 
daarnaast training aan meisjes A1 en B1. De B1 begeleid ik onder 
andere samen met mijn teamgenootje Sas. Daarnaast zit ik in de 

jeugdcommissie en in het bestuur van Focus. Ik ben lid van de spon-
sorcommissie van de Stichting Hessenhal.
Op mijn 15e ben ik op volleybal gegaan. Ik kende Carolien en Lynn 
toen al. In die tijd zagen we elkaar vaak, omdat we twee keer in de 
week met elkaar in het veld stonden. Daarnaast gingen we veel uit 
eten en stappen met elkaar. Het was een geweldige tijd.
Toen de studententijd aanbrak, veranderde dit intensieve contact. 
Niet iedereen bleef in de Achterhoek wonen en sommigen van ons 
stopten met volleyballen bij Focus. Wel hebben we altijd contact 
met elkaar gehouden en als we eenmaal samen zijn, is het nog 
steeds even gezellig als vroeger. Ik denk dat we jaarlijks zo’n vijf keer 
afspreken, los van elkaars verjaardagen, want daar proberen we 
allemaal aanwezig te zijn. Ook is het vaste prik om met elkaar op 
zondagmiddag naar de Dremptse Kermis te gaan.’

Debbie Ruesen (28 jaar):

‘Ik ben opgegroeid in Hummelo en zat bij Carolien in de klas op De 
Woordhof. Ik werk als pedagogisch medewerker op een kinderdag-
verblijf in Nijmegen. Na met mijn vriend een lange reis gemaakt te 
hebben, wonen we nu samen in Malden. Sinds kort mag ik mij met 
trots dromenvanger noemen voor stichting Dream4Kids. Wij helpen 
kinderen met een trauma om hun wens in vervulling te laten gaan, 
ze zijn een dag helemaal het middelpunt.
Ik volleybal al een hele tijd niet meer, daarom des te leuker dat het 
contact met deze ‘oude’ volleybalvriendinnen nog altijd standhoudt. 
Mijn benaming voor deze groep vriendinnen is ook altijd nog: ‘de 
volleybalmeiden’. We trainden in die goede oude tijd een keer in de 
week en dan op de zaterdagen een wedstrijd. Los van dat volleybal 
een hele leuke sport was en is, was het vooral ook de gezelligheid 
van deze meiden die me altijd met plezier naar de trainingen en 
wedstrijden deed gaan. Wat ik zo bijzonder vind aan deze vriendin-
nengroep is dat ik het gevoel heb dat ik altijd bij ze kan aanklop-
pen, ook al lopen we de deur niet plat bij elkaar. Kwaliteit boven 
kwantiteit.’

Laura Snelder (27 jaar):

‘Ik kom uit Hoog-Keppel en heb er op De Bongerd gezeten. Na het 
Rietveld Lyceum heb ik Communicatiemanagement en Onderwijs-
kunde gestudeerd. Een paar maanden geleden ben ik gestart bij 

Zes vrolijke meiden die vanaf hun middelbare school-
tijd met elkaar bij Focus volleybalden. Daar troffen ze 
elkaar een paar keer per week en werd de basis gelegd 
voor een trouwe vriendschapsband die nog steeds 
doorgroeit. Samen delen ze winst en ook verlies.

Volleybalmeiden, met de Focus 
gericht op sporten en méér

v.l.n.r.: Carolien Bosman, Saskia Bosman, Debbie Ruesen, Laura Snelder, Lynn Teunissen en Nefer Koenders.
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Ze leerden elkaar kennen door het volleyballen bij Focus. Het was 
een fanatieke groep die voor de kampioenstitel ging in hun com-
petitie. Ze werden daarbij gesteund door hun ouders die ze overal 
naar toe reden en ze aanmoedigden, spandoeken maakten, shirts 
wasten en nog veel meer. Lynn’s vader was hun shirtsponsor en hij 
is nog steeds wedstrijdshirtsponsor van Dames 1. Echte steun en 
toeverlaten en heel attent. Het fanatisme hebben ze dus niet van 
een vreemde.
Ze hebben verschillende leeftijden, maar vóór die tijd hadden ze 
elkaar toch al wel vaker gezien bij onderlinge sporttoernooien tussen 

de basisscholen in Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel.
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tijd was, maar deze zes meiden hebben een vriendschapsband op-
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Teunissen en Tessa Pols. Een van hen was hoogzwanger, maar wilde 
de kampioenswedstrijd voor geen goud missen natuurlijk. De vol-
leybalmeiden dachten dat hun coach door haar fanatisme spontaan 
zou bevallen in de 4e set!

Carolien Bosman (29 jaar):

‘Ik ben samen met mijn zus Saskia opgegroeid in Hummelo, maar 
woon inmiddels al weer zo’n vier jaar in Den Bosch. Ik werk als ad-
viseur Arbeidsomstandigheden bij de Werkzaak Rivierenland in Tiel, 
een organisatie vergelijkbaar met Laborijn in Doetinchem. En met 
Met TeamUP, organiseer ik elke week sport- en spelactiviteiten voor 

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: eigen collectie, Marian Oosterink
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het Graafschap College in Doetinchem als 
onderwijskundige. Sinds vijf jaar woon ik 
in Nijmegen, nu twee jaar ook samen met 
mijn vriend. Nadat ons meisjes A-team zich 
opsplitste en wij niet meer samen speelden, 
heb ik nog twee jaar bij Focus gevolleybald. 
Daarna ben ik in Utrecht gaan studeren en 
ging ik daar op kamers. 
Ik volleybal nog steeds, bij Pegasus in Nijme-
gen, ook een vriendinnenteam inmiddels. 
Dat was wel absoluut het mooie van de tijd 
bij Focus in de A-jeugd, een combinatie tus-
sen fanatiek op niveau volleyballen en een 
super fijne club meiden. Al zat ik in Utrecht 
of Nijmegen, ik heb altijd gevoeld dat er een 
club ‘thuis’ was die voor je klaar stond.’

Lynn Teunissen (25 jaar):

‘Ik kom uit Drempt en heb op basisschool 
St. Willibrordus gezeten. Op het Graafschap 
College heb ik de opleiding Sport en Bewe-
gen gedaan. Leuke opleiding! Via meerdere 
stages met mensen met een beperking ben 
ik bij Elver gekomen. Mijn moeder werkt er 
ook en als jong meisje was ik een keer met 
haar meegegaan. Ik werk er als groepsbe-
geleider van een woonbegeleidingsgroep in 
Wehl en doe intern een opleiding. Ik zit er 
helemaal op mijn plek. Ik woon samen met 
mijn vriend Tijn in Doetinchem.
Op mijn 6e ben ik begonnen met volleybal, 
ik deed dit met veel plezier. Sinds we met 
systeem spelen (denk ongeveer vanaf de 
B) ben ik spelverdeler geweest. Dit vind ik 

dan ook de leukste positie, je bent elke rally 
weer opnieuw betrokken bij het spel. Ik ben 
twee jaar geleden gestopt met volleybal-
len. Ik vind het ook wel fijn dat ik met mijn 
onregelmatige diensten niet steeds vrij hoef 
te vragen voor trainingen en wedstrijden.’

Veel herinneringen

In al die jaren hebben ze samen veel 
gedaan, stapavonden in Doetinchem, 
kermissen in Drempt, dagjes weg, avondjes 
uit, Pontificaal-feest, potluck avondjes en 
zo ieders kookkunsten uitproberen, avondje 
spellen doen met Code Names onder het 
motto: winnen is belangrijker dan meedoen 
(lees valsspelen door niet nader te noemen 
namen).

Een paar herinneringen uitgelicht: 
Lynn: ‘De wedstrijden tegen BovoAalten. Dat 
was altijd strijd, fantastisch! Vaak ging het 
bij het kampioenschap vaak tussen Bovo en 
ons, dat waren super fanatieke wedstrijden. 
We herkennen de speelsters nog steeds als 
we ze in de stad tegenkomen.’
‘En steeds positief blijven naar elkaar door 
toch ‘Jammer, volgende keer beter’ tegen je 
teamgenootje te zeggen wanneer er een bal 
gemist werd waar je stiekem eigenlijk mega 
van baalde.’ Debbie is hier aan het woord.  
‘Tijdens avondjes stappen in Doetinchem 
probeerden we eindeloos om in verschil-
lende formaties bar C’est la vie binnen te 
komen, niet iedereen was namelijk 16,’ 

vertelt Laura. ‘Toen het op een avond niet 
lukte, vonden ze dat bij Havana (21+) wel 
zielig voor ons en waren we daar welkom, 
tot verbazing van allerlei oudere speelsters 
van Focus die ook op stap waren. Ook de 
shotjes B52 waren traditie.’
‘Ook leuk is dat onze appgroep #aanons-
heeft’tnietgelegen heet,’ gaat Saskia verder. 
‘Die naam is bedacht toen we op 11 juli 
2010 heel teleurgesteld terug naar huis 
fietsten vanuit Doetinchem na de verloren 
WK-finale, waarin Nederland met 1-0 verloor 
van Spanje. Aan onze aanmoedigingen 
en oranje outfits heeft dat absoluut niet 
gelegen.’
Ze zijn elkaar blijven opzoeken en ze zijn 
heel vertrouwd met elkaar. Ze kennen 
elkaar al zó lang vanaf jonge leeftijd. Ze zijn 
met elkaar opgegroeid en kennen elkaars 
families. ‘We kunnen ons zelf zijn bij elkaar. 
We hebben zoveel gedaan en meegemaakt 
samen. Vooral heel veel leuke dingen. Maar 
ook een dieptepunt: het overlijden van een 
trouwe fan in 2008, de vader van Saskia en 
Carolien. Letterlijk en figuurlijk samen win-
nen en samen verliezen. Vriendinnen zijn 
dan zo ontzettend belangrijk, we hebben 
veel aan elkaar gehad. En aan volleybal had-
den we een perfecte uitlaatklep. Iedereen 
heeft wel haar eigen leven en met z’n zessen 
afspreken gebeurt niet maandelijks, maar 
het voelt heel vertrouwd. Zo hopen we nog 
lang door te gaan.’

De Hessencombinatie maart 2019   59



Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

In 1892/1893 wordt aan de 
Dorpsstraat in Hummelo de villa 
Zuylenkamp gebouwd. De bouw 
wordt mogelijk omdat de familie 
Tenkink een paar percelen aan de 
Dorpsstraat in Hummelo opkoopt 
en de eigenaren uitkoopt. De 
bestaande bebouwing wordt 
gesloopt en de villa wordt in 1893 
gerealiseerd. Maar wat gebeurde 
er met de Hummelse eigenaren 
van de gesloopte gebouwen: 
Garretsen van d’n Droef en bakker 
Jansen-Venneboer? Een poging tot 
reconstructie.

De Gouden Druiven in Hummelo en Achter-Drempt
Het zit de familie Garretsen van het logement annex café De Gouden Druif in Hummelo aan 
het eind van de 19e  eeuw zakelijk bepaald niet mee. De Gouden Druif (ook D’n Droef) was 
best een gezellig logement met het nodige vertier, maar de zaken verliepen niet voorspoedig. 
Volgens de overlevering werd Teunis Lubertus (Tony) Garretsen uitgekocht en vertrok hij naar 
Achter-Drempt om daar een nieuw café te beginnen onder dezelfde naam als in Hummelo. 
Maar een gesprek in januari 2019 met een nazaat, de heer Toni Garretsen van ‘de Helmaat’ 
aan de Zomerweg in Achter-Drempt, levert heel andere informatie op dan algemeen wordt 
aangenomen.
Toni Garretsen aan het woord: ‘Ik ken dat verhaal dat mijn voorvader en naamgenoot Tony 
Garretsen in 1893 naar Achter-Drempt zou zijn vertrokken ook wel, maar het klopt echt niet. 
Wat wel klopt, is dat de familie in Hummelo destijds financieel in zeer zwaar weer zat, dus 
veel keuze hadden ze niet toen het aanbod kwam om in Hummelo uitgekocht te worden. 
Maar mijn voorvader is nooit kroegbaas geweest in Achter-Drempt.’ In de familiegenealogie 
van de Garretsens staat te lezen dat het gezin op 8 april 1893 vertrok naar de boerderij het 
Muizengat in Toldijk en toen het met de agrarische activiteiten ook niet zo heel goed ging, 
wordt er op 14 juni 1895 naar Doesburg verhuisd. In Doesburg wordt een aantal jaren in 
armoede geleefd maar in 1899 is er een kentering ten goede. 
Op 15 mei 1899 strijkt het gezin Garretsen volgens het bevolkingsregister van de gemeente 
Doesburg met drie kinderen neer vanuit Doesburg op boerderij ‘de Helmaat’ aan de Zomer-

weg in Achter-Drempt. Het gezin telt uiteindelijk elf kinderen. Vader Garretsen staat van meet af aan bekend als Garretsen van d’n Droef.’ 
Zelfs in het boek over de veldnamen in Hummelo en Keppel wordt grond bij boerderij ‘de Helmaat’ aangeduid als Den Droef. 
Toni Garretsen van ‘de Helmaat’ aan het woord: ‘Het realiseren van het café De Gouden Druif in Achter-Drempt had te maken met de over-
dracht van de drankvergunning van het café in Hummelo: die vergunning is gebruikt voor de start van het café in Achter-Drempt.’ 

Zaal Winterink in Achter-Drempt, omstreeks 1955

In het Staatsblad van 17 juni 1893 kan gelezen worden dat de ver-
gunning van Garretsen werd overgenomen door de heer B. Winte-
rink. Die gaf zijn nieuwe café in Achter-Drempt de naam van het café 
in Hummelo. Het werd dus ’De Gouden Druif’. In de volksmond ‘Den 
Droef’. De overdracht van de drankvergunning was nog wel even 
een verhaal dat bepaald niet even op een achternamiddag onders-
hands geregeld kon worden. Blijkbaar was het niet de bedoeling dat 

er meer etablissementen voor het schenken van drank bij zouden 
komen in de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel. Omdat De 
Gouden Druif in Hummelo was gesloopt en ook niet meer herbouwd 
werd, kon in Achter-Drempt een doorstart worden gemaakt.
Volgens de overlevering verhuisden een aantal panelen met drui-
ventrossen en een klein beeldje, na de sloop van De Gouden Druif 
in Hummelo, mee naar Achter-Drempt. Er zijn sindsdien wisselingen 
van eigenaren geweest. De panelen met de druiven zijn later door de 
familie Pellen meegenomen en onderling verdeeld. 
Tot slot de heer Garretsen van ‘de Helmaat’: ‘Dat beeldje uit Hum-
melo is helaas spoorloos verdwenen.’ 
Met bakker Jansen-Venneboer, die een bakkerij had op het perceel 
waar nu villa Zuylenkamp staat, liep het anders af. Ook hij werd uit-
gekocht door de Tenkinks voor de bouw van het Tenkinkshuus (villa 
Zuylenkamp) maar de bakkerij bleef heel dichtbij: aan de andere 
kant van de Dorpsstraat. Iedereen kent het pand nu als bakkerij Leo 
Ebbers. 

Bronnen:

A.M. Hupkes: Genealogie van de familie Garretsen (uitgave in eigen 
beheer, 1994)
Gesprek in januari 2019 met de heer Toni Garretsen van ‘de 
Helmaat’, Zomerweg in Achter-Drempt
Staatsblad 17 juni 1893 
Gesprek met Rinus Rabeling te Drempt
Boerderij- en veldnamen in Hummelo en Keppel (uitgave Staring 
Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, 1997)

Een deel van het glas-in-loodraam uit De Gouden Druif  te Hummelo 
dat werd meegenomen naar Drempt en werd voorzien van de naam 

van Winterink. De familie Pellen exploiteerde na Winterink De Gouden 
Druif  in Achter-Drempt van 1973 tot 1997 en nam ook het raam over.
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van de Garretsens staat te lezen dat het gezin op 8 april 1893 vertrok naar de boerderij het 
Muizengat in Toldijk en toen het met de agrarische activiteiten ook niet zo heel goed ging, 
wordt er op 14 juni 1895 naar Doesburg verhuisd. In Doesburg wordt een aantal jaren in 
armoede geleefd maar in 1899 is er een kentering ten goede. 
Op 15 mei 1899 strijkt het gezin Garretsen volgens het bevolkingsregister van de gemeente 
Doesburg met drie kinderen neer vanuit Doesburg op boerderij ‘de Helmaat’ aan de Zomer-

weg in Achter-Drempt. Het gezin telt uiteindelijk elf kinderen. Vader Garretsen staat van meet af aan bekend als Garretsen van d’n Droef.’ 
Zelfs in het boek over de veldnamen in Hummelo en Keppel wordt grond bij boerderij ‘de Helmaat’ aangeduid als Den Droef. 
Toni Garretsen van ‘de Helmaat’ aan het woord: ‘Het realiseren van het café De Gouden Druif in Achter-Drempt had te maken met de over-
dracht van de drankvergunning van het café in Hummelo: die vergunning is gebruikt voor de start van het café in Achter-Drempt.’ 

Zaal Winterink in Achter-Drempt, omstreeks 1955

In het Staatsblad van 17 juni 1893 kan gelezen worden dat de ver-
gunning van Garretsen werd overgenomen door de heer B. Winte-
rink. Die gaf zijn nieuwe café in Achter-Drempt de naam van het café 
in Hummelo. Het werd dus ’De Gouden Druif’. In de volksmond ‘Den 
Droef’. De overdracht van de drankvergunning was nog wel even 
een verhaal dat bepaald niet even op een achternamiddag onders-
hands geregeld kon worden. Blijkbaar was het niet de bedoeling dat 

er meer etablissementen voor het schenken van drank bij zouden 
komen in de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel. Omdat De 
Gouden Druif in Hummelo was gesloopt en ook niet meer herbouwd 
werd, kon in Achter-Drempt een doorstart worden gemaakt.
Volgens de overlevering verhuisden een aantal panelen met drui-
ventrossen en een klein beeldje, na de sloop van De Gouden Druif 
in Hummelo, mee naar Achter-Drempt. Er zijn sindsdien wisselingen 
van eigenaren geweest. De panelen met de druiven zijn later door de 
familie Pellen meegenomen en onderling verdeeld. 
Tot slot de heer Garretsen van ‘de Helmaat’: ‘Dat beeldje uit Hum-
melo is helaas spoorloos verdwenen.’ 
Met bakker Jansen-Venneboer, die een bakkerij had op het perceel 
waar nu villa Zuylenkamp staat, liep het anders af. Ook hij werd uit-
gekocht door de Tenkinks voor de bouw van het Tenkinkshuus (villa 
Zuylenkamp) maar de bakkerij bleef heel dichtbij: aan de andere 
kant van de Dorpsstraat. Iedereen kent het pand nu als bakkerij Leo 
Ebbers. 

Bronnen:

A.M. Hupkes: Genealogie van de familie Garretsen (uitgave in eigen 
beheer, 1994)
Gesprek in januari 2019 met de heer Toni Garretsen van ‘de 
Helmaat’, Zomerweg in Achter-Drempt
Staatsblad 17 juni 1893 
Gesprek met Rinus Rabeling te Drempt
Boerderij- en veldnamen in Hummelo en Keppel (uitgave Staring 
Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, 1997)

Een deel van het glas-in-loodraam uit De Gouden Druif  te Hummelo 
dat werd meegenomen naar Drempt en werd voorzien van de naam 

van Winterink. De familie Pellen exploiteerde na Winterink De Gouden 
Druif  in Achter-Drempt van 1973 tot 1997 en nam ook het raam over.
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a d v e r t o r i a l

‘Ik begon het zo leuk te vinden om zelf kaarsen te maken en hiermee te ex-
perimenteren dat ik vijf jaar geleden een webshop begon. Daarnaast stond 
ik op markten en steeds vaker kreeg ik de vraag of ik ook workshops gaf. 
Maar dat lukte niet in onze woning in Dieren.’ En daarom ging Jacobien 
op zoek naar een geschikte plek in het toeristische Doesburg. Daar vond 
ze niet alleen een workshopruimte maar de voormalige slijterij van Van 
Oostrom aan de Meipoortstraat bood ook plaats voor een woning en een 
winkel.

Vierkante kaarsen
Sinds het voorjaar van 2018 is De Kaarsenstudio geopend. Kaarsen voor 
binnen en buiten, kandelaars, windlichten, tuinfakkels en kaarten sieren de 
industrieel ingerichte ruimte met veel Scandinavische merken zoals Store-
factory, Ester & Erik en Born in Sweden. ‘Zelf maak ik voornamelijk vierkan-
te kaarsen maar ik ben ook bezig met een serie kaarsen met een betonnen 

voet. Geurkaar-
sen heb ik in 16 
ve r s ch i l l e n d e 
geuren. Als je er 
hier één in een 
pot koopt, kun je 
hem altijd laten 
bijvullen. Alle 
z e l f g e m a a k t e 
kaarsen kunnen 
worden bedrukt 
met een foto, 
logo of tekst. Bij-
voorbeeld als re-
latiegeschenk of 
voor een speciale 
gelegenheid. De 
collectie kaarsen 
van het biologi-
sche merk My 
Flame zijn erg 

populair. Ze zijn gemaakt van gecertificeerde biologische palm- of sojawas. 
Deze kaarsen stoten geen roet af, smelten niet in de zon en branden 45% 
langer ten opzichte van paraffinekaarsen.’ In het voorjaar breidt Jacobien 
haar collectie uit met terrasproducten zoals buitenverlichting, vogelhuis-
jes en grote buitenkaarsen.

Al langer liep Jacobien Gerritsen rond met het idee naast 
haar werk in de zorg iets anders te doen maar ze wist niet 
zo goed wat. Via een kennis leerde ze het ambacht van 
kaarsenmaker. En zo werd haar nieuwe hobby haar beroep.

Workshops
‘Ik werk uitsluitend met goed ge-
zuiverde paraffine. Dan branden de 
kaarsen schoner en langer; de vier-
kante geurwaxinelichtjes wel 6 tot 
7 uur. Workshops en kinderfeestjes 
tot maximaal 6 personen verzorg ik 
samen met mijn zus die me daarbij 
helpt. We zorgen er altijd voor dat 
iedereen na afloop met een mooie 
zelfgemaakte kaars naar huis gaat.’

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag:
10.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur
Ook elke culturele zondag zijn we 
geopend en kunt u deelnemen 
aan een inloopworkshop.

De Kaarsenstudio
Meipoortstraat 31
6981 DH Doesburg
T: 06 - 463 716 15
E: info@dekaarsenstudio.nl
I: www.dekaarsenstudio.nl
`™ Volg ons op Facebook en Instagram

De Kaarsenstudio
in Doesburg

Leuke cadeautjes voor een kleine prijs
Wist je dat De Kaarsenstudio ook leuke cadeautjes heeft vanaf 
5 euro? Kom kijken en geef een origineel cadeau. 
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Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onder-

deel van onze (cultuur)historie, in gesproken en geschreven woord. 

Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze rubriek wordt gevuld met bijdragen 

in de streektaal. Soms van gastschrijvers, die per aflevering door de redactie worden benaderd, of met verhalen uit het 

verleden van onze plattelandsgemeenschap. 

Dit keer een waar gebeurd en bijzonder verhaal over het leven na de dood van een kerkuil in Hummelo.

’t Is een kolde woensdagmargen in decem-
ber. A’k naor de brievenbusse loop, kom ik 
de buurman integen dén ’n pluzenbol in 
de handen hef.  Hi-j hef net as ik vandage 
’n vri-je dag. Zien auto is naor ’t Volvo-
kuuroord veur duftig onderhold. Op de 
terugweg, kuierend deur ’t bos, hef e in de 
berm van de Sliekstraot een dooie karkoele 
gevonden. Te passe gekommen deur ’t 
verkeer.
An de butenkant is d’r niks an te zien. 
Zonder bratsen hef de oele zien letste vlog 
afgeslaoten. Een dooie karkoele: wat mo’j 
doormet? Op mien anraojen brig de buur-
man de oele naor ’n boswachter hier in de 
buurt. Dén wet d’r wel raod met. De oele 
hef een ring um en wi-j vermoeden da’j 
doorvan veur ’t wieter uutzuken ’n betjen 
verstand mot hebben. Een boswachter kan 
dat völle better as wi-j…

Maor ’s aoves krieg ik bi-j een glaesken 
wien in de kökken ’n andere ingeving. ’n 
Dooie karkoele en ook nog helemaol gaef? 
Dén mo’j toch niet deur een boswachter 
laoten begraven. Dén mo’j opzetten! Ons 
huus stikt van olde balken, dus door kan e 
mooi staon. ’n Betjen wiesheid in huus kan 
geen kwaod, ook al is die wiesheid dan wel 
post mortem…
Snel wödt de boswachter gebeld. De oele 
steet nog baoven eerde en ligt d’r mooi 
bi-j op de warkbank naost de bankschroef 
in de trekkerschuur. Morgenvrog um 
zeuven uur kan de oele worden aoverge-
bracht. Meteen kump de agenda d’r bi-j en 
afspraken worden verschaoven, doornao 
nog ’n hötjen deurgewarkt um de volgende 
dag tied genog te hebben veur operatie 
karkoele. 

’t Is ’s nachts alderbastend kold en in de 
vrogge margen völt d’r nog ’n betjen snee. 
’t Is stikkeduuster bi-j de trekkerschuur en 
in ’t schiensel van de zaklanteern leg ik ’n 
erg kolde karkoele op de achterbanke van 
mien auto. Ik krieg ’n permissie veur ver-
voer tot aan het plitiebureau in Deutekum. 
Want, zeg de boswachter, bi-j de plitie mo’j 
’n vervoersvergunning halen veur ’t aover-
brengen naor een erkende preparateur. 
’Zonder zo’n papierken bö-j in aovertreding 
en strafbaor’, zeg e ’n betjen strabant.

Met de dooie karkoele onder de arm stiefel 
ik de plitieveste binnen. Door ontsteet 
meteen ’n probleem. Deur alle reorganisa-
ties is d’r nog maor een specialist die krek 
wet hoe of i-j zo’n angifte van ’n dooie oele 
mot behandelen en hoe a’j een vervoersbe-
wies mot uutschrieven veur ’n preparateur. 
De specialist is effe spoorloos maor ze 
gaon ‘m zuken. Ik blief geduldig in de hal 
wachten met mien oele. ’t Zuken naor de 
deskundige duurt en duurt. 
Ondertussen löp ’t plitiebureau helemaol 
vol met gekleurde medelanders.
’t Is vandage plitiedag veur vremdelingen. 
Verbliefsvergunningen vliegen aover de 
balie, d’r wödt gespraoken in alle meuge-
lijke butenlandse talen. En bi-j iederene 
is d’r mededogen en bewondering veur de 
dooie karkoele. Een mooi gitzwart deerntje 
met ’n hoogblonde moeder strieken beide 
aover de zachte veerkes. De deskundige 
plitieman blif nog effe onvindbaar en de 
hal löp voller en voller met vremden.
Ik nem met de oele bliekbaor te völle 
ruumte in en dus krieg ik een zitplaats in 
de meldkamer. Ik kan now mooi het wilde 
laeven in de umgeving ’n tiedje volgen: ’n 

inval in ’n bordeel, meldingen van aan-
ri-jingen en ’n arrestatie. Tussendeur en 
met ’n köpke koffie wödt alvast een proces 
verbaal opgemaakt. Dan geet op-ens de 
deur aopen en kump de specialist bin-
nen. Nao ’n diepgaond onderzuuk wödt 
vasgesteld: geen gifmoord en een mirakels 
mooi en gaef bees. Ik krieg ’t vervoersbe-
wies en dan kump d’r ’n veur mien gevuul 
eindeloze rit naor een gehucht achter Wen-
terswiek, precies bi-j de grens met Prusen. 
Door geet de oele in de vrieskist tot aan de 
opgestopte wederopstanding.

’t Is al bienao zommer as de oele helemaol 
opgestopt terugkump in Hummel. Een hele 
zondagnaomiddag wödt besteed um in ’t 
bos ’n stuk holt te zuken dat gebruukt kan 
worden veur de rustplaats van de oele in 
de gebinten. Met de zage wödt het stuk 
holt in model gebracht en nao ’n paar uur 
steet e op zien ni-je plek. Zien wiesheid 
kik vanaf now op ons neer. Now ja, zien 
of heur wiesheid? De preparateur kon ’t 
ons niet vertellen. Wi-j vonden dat wel wat 
vremd, maor ’t is niet anders. Hi-j vertelde 
ons nog wel dat e ooit ’n peerd had opge-
stopt, maor ’t verschil tussen ’n menneken 
en ’n wiefken bi-j karkoelen is schienbaor 
moeilijker te bepaolen.

Dan is d’r nog de vraog wie dat ringnum-
mer van de oele mot deurgeven? Hef de 
boswachter dat gedaon of motten wi-j dat 
zelf doen? ‘Dat mo’j zelf doen’, zegt de pre-
parateur, as wi-j veur de sekurigheid bi-j ‘m 
nog navraog doen. Dus wödt de oele met ’n 
keukentrepken uut de gebinten gehaald en 
’t nummer opni-j opgeschreven. Vogel-
trekstation Arnhem steet op de ring met ’n 

Tekst: Henk ten Zijthoff/Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Arien ten Zijthoff

De oele is dood, laeve de oele!

In het dialect

a d v e r t o r i a l

‘Ik begon het zo leuk te vinden om zelf kaarsen te maken en hiermee te ex-
perimenteren dat ik vijf jaar geleden een webshop begon. Daarnaast stond 
ik op markten en steeds vaker kreeg ik de vraag of ik ook workshops gaf. 
Maar dat lukte niet in onze woning in Dieren.’ En daarom ging Jacobien 
op zoek naar een geschikte plek in het toeristische Doesburg. Daar vond 
ze niet alleen een workshopruimte maar de voormalige slijterij van Van 
Oostrom aan de Meipoortstraat bood ook plaats voor een woning en een 
winkel.

Vierkante kaarsen
Sinds het voorjaar van 2018 is De Kaarsenstudio geopend. Kaarsen voor 
binnen en buiten, kandelaars, windlichten, tuinfakkels en kaarten sieren de 
industrieel ingerichte ruimte met veel Scandinavische merken zoals Store-
factory, Ester & Erik en Born in Sweden. ‘Zelf maak ik voornamelijk vierkan-
te kaarsen maar ik ben ook bezig met een serie kaarsen met een betonnen 

voet. Geurkaar-
sen heb ik in 16 
ve r s ch i l l e n d e 
geuren. Als je er 
hier één in een 
pot koopt, kun je 
hem altijd laten 
bijvullen. Alle 
z e l f g e m a a k t e 
kaarsen kunnen 
worden bedrukt 
met een foto, 
logo of tekst. Bij-
voorbeeld als re-
latiegeschenk of 
voor een speciale 
gelegenheid. De 
collectie kaarsen 
van het biologi-
sche merk My 
Flame zijn erg 

populair. Ze zijn gemaakt van gecertificeerde biologische palm- of sojawas. 
Deze kaarsen stoten geen roet af, smelten niet in de zon en branden 45% 
langer ten opzichte van paraffinekaarsen.’ In het voorjaar breidt Jacobien 
haar collectie uit met terrasproducten zoals buitenverlichting, vogelhuis-
jes en grote buitenkaarsen.

Al langer liep Jacobien Gerritsen rond met het idee naast 
haar werk in de zorg iets anders te doen maar ze wist niet 
zo goed wat. Via een kennis leerde ze het ambacht van 
kaarsenmaker. En zo werd haar nieuwe hobby haar beroep.

Workshops
‘Ik werk uitsluitend met goed ge-
zuiverde paraffine. Dan branden de 
kaarsen schoner en langer; de vier-
kante geurwaxinelichtjes wel 6 tot 
7 uur. Workshops en kinderfeestjes 
tot maximaal 6 personen verzorg ik 
samen met mijn zus die me daarbij 
helpt. We zorgen er altijd voor dat 
iedereen na afloop met een mooie 
zelfgemaakte kaars naar huis gaat.’

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag:
10.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur
Ook elke culturele zondag zijn we 
geopend en kunt u deelnemen 
aan een inloopworkshop.

De Kaarsenstudio
Meipoortstraat 31
6981 DH Doesburg
T: 06 - 463 716 15
E: info@dekaarsenstudio.nl
I: www.dekaarsenstudio.nl
`™ Volg ons op Facebook en Instagram

De Kaarsenstudio
in Doesburg

Leuke cadeautjes voor een kleine prijs
Wist je dat De Kaarsenstudio ook leuke cadeautjes heeft vanaf 
5 euro? Kom kijken en geef een origineel cadeau. 
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Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets? 
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.

Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472878

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag van
woensdag van 
donderdag van
vrijdag van 
zaterdag van 

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00

Nieuwstraat 3 - 6981 AH Doesburg
Tel. 0313 - 472365

www.autodoesburg.nl

Leigraafseweg 17 6983 BR Doesburg 
Tel. 0313 474411

www.autodoesburg.nl
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nummer. Wi-j sturen ’t ringnummer naor 
Arum. Maonden later (ze waren door ’n 
betjen drok) kump de bevestiging dat onze 
oele geringd is in Gaanderen.

Joren later en hoog zommer. Op ’n zon-
dagmiddag drinken wi-j met de buren een 
kold glaesken bier. De praoteri-j kump nog 
weer op de karkoele. Ik vertel dat ‘onze’ 
oele van oorsprong uut Gaanderen kwam. 
‘Hoe kom i-j d’r bi-j’, zeg de buurman: ‘hi-j 
kump uut Waehl!’ ‘Huh? Hoe kom i-j an die 
wiesheid?’, vraogen wi-j ’m. ’Van de bos-
wachter, want dén hef ’t nummer meteen 
nao de vondst deurgegeven: hi-j hef mien 
de gegevens metgegeven.’ Onze klompen 
brekken en hier motten wi-j meer van wet-
ten. Beide meldingen worden teveurschien 
gehaald. Verduld nog an toe: twee verschil-
lende nummers. Ons keukentrepken wödt 
weer teveurschien gehaald en opni-j verlöt 
de oele zien hoge uutkiekpost. Met ’n ver-
grootglas d’r bi-j kump dudelijkheid. Eén 
cievertje is verkeerd opgeschreven.
Gaanderen is now echt dood en in Waehl 
vliegt ergens ’n mooie karkoele rond die al 
joren dood is! ’n Dag later nem ik contact 
op met ’t Vogeltrekstation. De gegevens 
worden aangepast en Waehl wödt officieel 
‘ondood’ gemaakt. 
Onze karkoele werd maor vier joor old. 
Zien end kwam völ te vrog veur ’n vogel die 
dertig joor kan worden as e tenminste uut 
de buurt blif van vergif en auto’s…!

In het dialect
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Tekst: Anke Goossens
Foto’s: collectie HC ‘03, Wim van Hof

De mannen van de rommelmarkt 

Zodra de club van drie bij elkaar komt, is 
het gezellig en wordt er gelachen. Ik heb het 
over Ben Surenbroek (54), Alfons Geurts (56) 
en Stefan van Middelkoop (36). Kenmerkend 
voor alle drie mannen is de voetbalachter-
grond. Waar Stefan nog voetbalt in het derde 
elftal, Alfons leider is van het 1e elftal, is 
Ben jarenlang actief lid geweest. Bovendien 
hebben de mannen allemaal een lijst met 
vrijwilligersactiviteiten op hun naam staan. 

Aan clubgevoel ontbreekt het niet. ‘Je doet 
het immers met name voor de vereniging’, 
vertelt Ben die al vanaf de eerste editie als 
vrijwilliger bij de rommelmarkt betrokken 
is. ‘Iedereen mag rommel komen brengen 
dat op de dag zelf door de vereniging wordt 
verkocht. De opbrengst gaat in de pot voor 
de vereniging’, voegt Alfons toe. 
In de vroegere edities van de rommelmarkt 
werd de rommel, aangeboden door een-

ieder, nog opgehaald bij de mensen thuis. 
Daarnaast kon het de zaterdag of de woens-
dag voor de rommelmarkt in Hoog-Keppel 
worden gebracht. Ben weet te vertellen dat 
heel in het begin het kerkhuis, het centrale 
aanstuurpunt op de dag zelf – of zenuwcen-
trum zoals de heren het zelf lachend een 
naam geven – nog als opslag werd gebruikt. 
‘Er ging een zeil over de vloer om de boel 
netjes en schoon te houden, maar het 
groeide uiteindelijk uit de voegen. Je had 
rommel soms wel drie keer in de handen, 
terwijl de markt nog niet eens begonnen 
was.’ Tegenwoordig kan iedereen die van 
zijn rommel af wil, dit op de woensdag 
voor de markt komen brengen. Dit wordt 
verzameld op het kerkplein, waar leden van 
de scouting Sweder van Voorst ’s nachts een 

Elk jaar organiseert HC ‘03 met Hemelvaart een rommelmarkt op het 
kerkplein in Hoog-Keppel. Inmiddels een vaste prik voor de wijde omgeving. 
Dit jaar wordt de rommelmarkt voor de 43e keer gehouden en nog 
steeds een groot succes. Een portret van de drijvende krachten achter de 
rommelmarkt.

oogje in het zeil houden. Op de dag zelf 
helpen meerdere vrijwilligers de spullen 
namens HC ’03 te verkopen.

Op de woensdag voor de markt worden alle 
marktkramen opgebouwd. Waar de vrijwilli-
gers van HC ’03 dit op een blauwe maandag, 
of eigenlijk woensdag, nog zelf deden, 
gebeurt dit nu door het verhuurbedrijf. 
‘Iedereen kan via de website van HC ’03 een 
kraam huren. Woonachtigen of leden van 
een vereniging binnen de voormalige ge-
meente Hummelo en Keppel krijgen korting 
op de huurprijs,’ vertelt Alfons. Door deze 
korting aan te bieden, blijkt dat veel mensen 
zelf hun eigen rommel gaan verkopen. Veel 
kraamhuurders komen zelfs elk jaar terug. 
Inmiddels heeft dit geleid tot het feit dat de 
rommelmarkt in grootte enorm is toegeno-
men. Waar eerder alleen het kerkplein vol 
stond met kramen, zijn tegenwoordig de 
Burgemeester Vrijlandweg en de Monumen-
tenweg ook druk bezet.
‘De woensdag beginnen wij met het uitzet-
ten van de huurplaatsen. Elke plek krijgt een 
nummer en zo kan iedereen donderdagmor-
gen zijn plek op de markt vinden,’ vertelt 
Ben. Vroeger bestond de rommelmarkt uit 
een stuk of 30/40 kramen, tegenwoordig 
worden er 120 kramen verhuurd, plus nog 
eens ruim 50 plekken worden bezet met 
eigen kramen of kleedjes. Ben en Alfons 
zorgen er op de donderdag samen voor dat 
iedereen zijn plekje krijgt, beantwoorden 
alle vragen en dat al vanaf 06.00 uur.
Stefan heeft op de dag zelf een andere taak. 
Hij draagt zorg over het gehele verkeers-
beleid die dag. ‘Voordat ik in de ochtend 
naar het kerkhuis fiets, om samen met Ben 
en Alfons te starten, ga ik alle verkeersbor-
den af.’ De verkeersborden worden eerder 
die week door de provincie geleverd op 
afgesproken plaatsen. Stefan draait ze vanuit 
de berm de weg op, zodat de regels die dag 
ook daadwerkelijk zichtbaar zijn. Als de 
heren de dag vervolgens in het kerkhuis zijn 
opgestart, begeleidt Stefan vrijwilligers die 

de dag zelf meehelpen op de verschillende 
parkeerplaatsen. Ook zij zijn er vroeg bij, 
vanaf 07.30 uur staat iedereen paraat.

Een droge dag met een temperatuur tussen 
de 15 en 25 graden levert volgens de heren 
een enorme bijdrage aan het succes van de 
rommelmarkt. Mensen blijven vaak hangen, 
drinken nog wat met vrienden of strui-
nen nog een keer langs de kramen. Of de 
temperatuur ook een grotere bijdrage aan 
de verkoop levert, is niet te zeggen. ‘Er blijft 
altijd genoeg rommel over,’ zegt Stefan. ‘De 
niet-verkochte rommel van kraamhuurders, 
moeten zij zelf weer meenemen. De rommel 
van HC ’03 gaat de container in,’ voegt Ben 
toe. ‘Nu er meer mensen zelf een kraam 
huren, blijft er niet meer zoveel rommel 
van de vereniging over. Vroeger hadden we 
vaak twee van die grote grofvuilcontainers 
vol met allerlei oude rommel, ruim 40 kuub. 
Tegenwoordig gaat het om een halve contai-
ner, waar de rommel met ijzer/metalen of 
met een stekker dan al uit is, dat scheiden 
we,’ vertelt Alfons.
Na het opruimen blijkt het vaak een 
geslaagde dag. Vrijwilligers die hebben 
meegeholpen en de heren zelf genieten 
vaak nog even na met een biertje. ‘Het zijn 
vaak jongeren en toch dezelfde mensen die 
meerdere jaren achter elkaar meehelpen, 
die elkaar kennen, dat maakt het gezellig,’ 
vertelt Stefan. ‘Vaak valt Hemelvaart samen 
met een (halve) finale in het Europees voet-
bal, er wordt altijd wel iets van een scherm 

geregeld om met zijn allen de wedstrijd te 
kijken,’ voegt Ben toe. Het is een gegeven 
dat alle geboden hulp, of het nou om de 
woensdagavond of om de donderdag gaat, 
door de heren enorm wordt gewaardeerd. 
Om de betrokken vrijwilligers te bedanken, 
is er na afloop van de rommelmarkt altijd 
een gezamenlijke afsluiting onder het genot 
van een hapje en een drankje.
De heren zelf zijn op de vrijdag nadien vaak 
ook nog in Keppel te vinden. Alfons: ‘Het 
opruimen van de laatste paar dingen en het 
terrein, plus het kerkhuis netjes achterlaten 
hoort ook bij de taak.’ Na dit grote piek-
moment, laten de heren de rommelmarkt 
vaak even voor wat het is. Pas later in het 
jaar komt er een evaluatiemoment en wordt 
het draaiboek voor het nieuwe jaar weer 
opgestart. Rond de jaarwisseling gaan de 
aanvragen voor de vergunningen, EHBO’ers 
en toiletwagens de deur uit. ‘Iedereen die al 
eens eerder een kraam heeft gehuurd, krijgt 
standaard een uitnodiging voor het nieuwe 
jaar, ook dat doen we rond deze tijd,’ vertelt 
Ben. Vervolgens werken de heren langzaam 
naar een nieuwe editie toe. Dat de rommel-
markt inmiddels al vele jaren door dezelfde 
mensen wordt georganiseerd en er een 
draaiboek ligt, maakt het gemakkelijk. Toch 
is de rommelmarkt niet mogelijk zonder 
vrijwilligers. Ben, Alfons, Stefan, bedankt!

V.l.n.r.: Stefan van Middelkoop, Alfons Geurts 
en Ben Surenbroek
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De mannen van de rommelmarkt 

Zodra de club van drie bij elkaar komt, is 
het gezellig en wordt er gelachen. Ik heb het 
over Ben Surenbroek (54), Alfons Geurts (56) 
en Stefan van Middelkoop (36). Kenmerkend 
voor alle drie mannen is de voetbalachter-
grond. Waar Stefan nog voetbalt in het derde 
elftal, Alfons leider is van het 1e elftal, is 
Ben jarenlang actief lid geweest. Bovendien 
hebben de mannen allemaal een lijst met 
vrijwilligersactiviteiten op hun naam staan. 

Aan clubgevoel ontbreekt het niet. ‘Je doet 
het immers met name voor de vereniging’, 
vertelt Ben die al vanaf de eerste editie als 
vrijwilliger bij de rommelmarkt betrokken 
is. ‘Iedereen mag rommel komen brengen 
dat op de dag zelf door de vereniging wordt 
verkocht. De opbrengst gaat in de pot voor 
de vereniging’, voegt Alfons toe. 
In de vroegere edities van de rommelmarkt 
werd de rommel, aangeboden door een-

ieder, nog opgehaald bij de mensen thuis. 
Daarnaast kon het de zaterdag of de woens-
dag voor de rommelmarkt in Hoog-Keppel 
worden gebracht. Ben weet te vertellen dat 
heel in het begin het kerkhuis, het centrale 
aanstuurpunt op de dag zelf – of zenuwcen-
trum zoals de heren het zelf lachend een 
naam geven – nog als opslag werd gebruikt. 
‘Er ging een zeil over de vloer om de boel 
netjes en schoon te houden, maar het 
groeide uiteindelijk uit de voegen. Je had 
rommel soms wel drie keer in de handen, 
terwijl de markt nog niet eens begonnen 
was.’ Tegenwoordig kan iedereen die van 
zijn rommel af wil, dit op de woensdag 
voor de markt komen brengen. Dit wordt 
verzameld op het kerkplein, waar leden van 
de scouting Sweder van Voorst ’s nachts een 

Elk jaar organiseert HC ‘03 met Hemelvaart een rommelmarkt op het 
kerkplein in Hoog-Keppel. Inmiddels een vaste prik voor de wijde omgeving. 
Dit jaar wordt de rommelmarkt voor de 43e keer gehouden en nog 
steeds een groot succes. Een portret van de drijvende krachten achter de 
rommelmarkt.

oogje in het zeil houden. Op de dag zelf 
helpen meerdere vrijwilligers de spullen 
namens HC ’03 te verkopen.

Op de woensdag voor de markt worden alle 
marktkramen opgebouwd. Waar de vrijwilli-
gers van HC ’03 dit op een blauwe maandag, 
of eigenlijk woensdag, nog zelf deden, 
gebeurt dit nu door het verhuurbedrijf. 
‘Iedereen kan via de website van HC ’03 een 
kraam huren. Woonachtigen of leden van 
een vereniging binnen de voormalige ge-
meente Hummelo en Keppel krijgen korting 
op de huurprijs,’ vertelt Alfons. Door deze 
korting aan te bieden, blijkt dat veel mensen 
zelf hun eigen rommel gaan verkopen. Veel 
kraamhuurders komen zelfs elk jaar terug. 
Inmiddels heeft dit geleid tot het feit dat de 
rommelmarkt in grootte enorm is toegeno-
men. Waar eerder alleen het kerkplein vol 
stond met kramen, zijn tegenwoordig de 
Burgemeester Vrijlandweg en de Monumen-
tenweg ook druk bezet.
‘De woensdag beginnen wij met het uitzet-
ten van de huurplaatsen. Elke plek krijgt een 
nummer en zo kan iedereen donderdagmor-
gen zijn plek op de markt vinden,’ vertelt 
Ben. Vroeger bestond de rommelmarkt uit 
een stuk of 30/40 kramen, tegenwoordig 
worden er 120 kramen verhuurd, plus nog 
eens ruim 50 plekken worden bezet met 
eigen kramen of kleedjes. Ben en Alfons 
zorgen er op de donderdag samen voor dat 
iedereen zijn plekje krijgt, beantwoorden 
alle vragen en dat al vanaf 06.00 uur.
Stefan heeft op de dag zelf een andere taak. 
Hij draagt zorg over het gehele verkeers-
beleid die dag. ‘Voordat ik in de ochtend 
naar het kerkhuis fiets, om samen met Ben 
en Alfons te starten, ga ik alle verkeersbor-
den af.’ De verkeersborden worden eerder 
die week door de provincie geleverd op 
afgesproken plaatsen. Stefan draait ze vanuit 
de berm de weg op, zodat de regels die dag 
ook daadwerkelijk zichtbaar zijn. Als de 
heren de dag vervolgens in het kerkhuis zijn 
opgestart, begeleidt Stefan vrijwilligers die 

de dag zelf meehelpen op de verschillende 
parkeerplaatsen. Ook zij zijn er vroeg bij, 
vanaf 07.30 uur staat iedereen paraat.

Een droge dag met een temperatuur tussen 
de 15 en 25 graden levert volgens de heren 
een enorme bijdrage aan het succes van de 
rommelmarkt. Mensen blijven vaak hangen, 
drinken nog wat met vrienden of strui-
nen nog een keer langs de kramen. Of de 
temperatuur ook een grotere bijdrage aan 
de verkoop levert, is niet te zeggen. ‘Er blijft 
altijd genoeg rommel over,’ zegt Stefan. ‘De 
niet-verkochte rommel van kraamhuurders, 
moeten zij zelf weer meenemen. De rommel 
van HC ’03 gaat de container in,’ voegt Ben 
toe. ‘Nu er meer mensen zelf een kraam 
huren, blijft er niet meer zoveel rommel 
van de vereniging over. Vroeger hadden we 
vaak twee van die grote grofvuilcontainers 
vol met allerlei oude rommel, ruim 40 kuub. 
Tegenwoordig gaat het om een halve contai-
ner, waar de rommel met ijzer/metalen of 
met een stekker dan al uit is, dat scheiden 
we,’ vertelt Alfons.
Na het opruimen blijkt het vaak een 
geslaagde dag. Vrijwilligers die hebben 
meegeholpen en de heren zelf genieten 
vaak nog even na met een biertje. ‘Het zijn 
vaak jongeren en toch dezelfde mensen die 
meerdere jaren achter elkaar meehelpen, 
die elkaar kennen, dat maakt het gezellig,’ 
vertelt Stefan. ‘Vaak valt Hemelvaart samen 
met een (halve) finale in het Europees voet-
bal, er wordt altijd wel iets van een scherm 

geregeld om met zijn allen de wedstrijd te 
kijken,’ voegt Ben toe. Het is een gegeven 
dat alle geboden hulp, of het nou om de 
woensdagavond of om de donderdag gaat, 
door de heren enorm wordt gewaardeerd. 
Om de betrokken vrijwilligers te bedanken, 
is er na afloop van de rommelmarkt altijd 
een gezamenlijke afsluiting onder het genot 
van een hapje en een drankje.
De heren zelf zijn op de vrijdag nadien vaak 
ook nog in Keppel te vinden. Alfons: ‘Het 
opruimen van de laatste paar dingen en het 
terrein, plus het kerkhuis netjes achterlaten 
hoort ook bij de taak.’ Na dit grote piek-
moment, laten de heren de rommelmarkt 
vaak even voor wat het is. Pas later in het 
jaar komt er een evaluatiemoment en wordt 
het draaiboek voor het nieuwe jaar weer 
opgestart. Rond de jaarwisseling gaan de 
aanvragen voor de vergunningen, EHBO’ers 
en toiletwagens de deur uit. ‘Iedereen die al 
eens eerder een kraam heeft gehuurd, krijgt 
standaard een uitnodiging voor het nieuwe 
jaar, ook dat doen we rond deze tijd,’ vertelt 
Ben. Vervolgens werken de heren langzaam 
naar een nieuwe editie toe. Dat de rommel-
markt inmiddels al vele jaren door dezelfde 
mensen wordt georganiseerd en er een 
draaiboek ligt, maakt het gemakkelijk. Toch 
is de rommelmarkt niet mogelijk zonder 
vrijwilligers. Ben, Alfons, Stefan, bedankt!

V.l.n.r.: Stefan van Middelkoop, Alfons Geurts 
en Ben Surenbroek
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Mr. Jeroen te Lindert (45) is notaris te Doesburg. In zijn vrije
tijd is hij zanger/pianist in een jaren 50 rock-‘n-rollband.

Terwijl ik hieraan begin ligt de sneeuw buiten voor de deur. 
Mooi moment om iets te zeggen over onderkoelde familiere-
laties. U zou zich verbazen over aantal keren dat wij jaarlijks, 
of moet ik zeggen wekelijks, een testament maken waarin een 
ouder één of meerdere kinderen onterft, om zeer uiteenlo-
pende redenen. Misschien is er al jarenlang geen contact meer 
geweest, misschien is de dochter opeens getrouwd met Emile 
Ratelband, maar misschien ook is de zoon als bedrijfsopvolger 
bij de overname van de onderneming al flink bevoordeeld en 
gaat dit in goed overleg. 

Bij een onterving komt altijd weer dezelfde vraag aan bod: 
’maar je kunt een kind toch helemaal niet onterven?’ Daarom 
nu voor eens en altijd, althans voor zolang de huidige wetge-
ving geldt, het antwoord op deze vraag: ja, u kunt een kind 
gewoon onterven. Een kind heeft echter wel recht op een zoge-
naamd legitieme portie, in de volksmond ook vaak genoemd 
het ’minimum erfdeel’. Maar daar zit ’m nou net de kneep, dat 
laatste is het niet. 

Tijdens de behandeling van onze huidige wetgeving, voor 
2003, is lang gepraat over de vraag of de legitieme wel moest 
blijven bestaan. Want waarom mogen de ouders van Willem 
Holleeder niet zelf bepalen waar hun eigen (eerlijk) verdiende 
centjes bij overlijden naartoe gaan? Toch is de legitieme ge-
handhaafd, al is deze wel op belangrijke punten aangepast. 
Het is nu niet meer dan een financiële vordering, ter grootte 
van de helft van het wettelijke erfdeel. Het is dus geen mini-
mum-erfdeel meer. Uw kind is daarmee geen erfgenaam, en 
dus ook geen eigenaar van de bankrekening, het huis en de 
auto. Men hoeft dus niet meer te verdelen en een handteke-
ning van dit kind is ook niet meer nodig. Dat maakt de afwik-
keling dus aanzienlijk eenvoudiger.

In het verleden werd vaak in het testament gezegd dat het 
kind ’in de legitieme werd gesteld’ of een erfdeel kreeg ’ter 
grootte van de legitieme’, want ja, dat was toch het minimale 
waarop het kind recht had. Dat is dus niet zo handig, want 

dit kind is dus nog altijd wél erfgenaam en dus ook mede-
eigenaar. En dus is hiervan wél de handtekening en de mede-
werking vereist.
Bovendien kan dit kind rustig achterover leunen, het betref-
fende erfdeel komt namelijk vanzelf naar hem toe. Wanneer 
een kind echter onterft is, moet het zelf actie ondernemen. 
Doet het dat niet binnen vijf jaar na overlijden, dan krijgt het 
ook niets. Zeker als er lang geen contact is geweest, is dat dus 
vaak een betere optie. 

Met de berekeningen zal ik u nu niet vermoeien, daar zijn hele 
boeken mee volgeschreven, maar deze geven nog wel wat mo-
gelijkheden om met de legitieme te spelen. Zo moet een kind 
op de legitieme in mindering brengen (een deel van) datgene 
wat hij bij leven al heeft ontvangen en datgene wat hem bij 
overlijden wél is nagelaten. Zo kunt u bijvoorbeeld het dwars-
liggende kind alles legateren wat hij eigenlijk niet wil hebben, 
een vrachtwagen vol oude inboedel, noem maar op. Het kind 
moet dan óf deze huisraad aanvaarden, óf de waarde daarvan 
in mindering brengen op zijn legitieme. Als u maar genoeg le-
gateert wat het kind helemaal niet wil hebben, dan verdwijnt 
de legitieme alsnog als sneeuw voor de zon. 
Maar misschien vind u dat ik nu wel erg koeltjes ben tegenover 
uw liefhebbende kroost. Ik ga snel weer bij de kachel zitten.

Onterven, dat kan toch niet?
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‘donatio inter vivos’ (schenking onder levenden, RR) geeft aan haar 
zuster joffer Johanna Geertruid Thijlmans.
2 mei 1721 wordt een testament bevestigd tussen Bernard Cesijn Mes-
semaere en zijn huisvrouw Agatha van de Porre. Hierin bepalen zij 
dat de langstlevende de helft van het goed zal erven. Doordat Agatha 
op 2 mei 1715 is overleden, is haar man nu eigenaar van het hele 
goed. Ook Messemaere was officier in het Gelderse leger.
Op 28 juni 1762 blijkt dat de hofstede bezit is van militair Kapitein-
Luitenant Gerrit Frans Martini en zijn zuster Maria Agnes Martini 
te Nijmegen als erfgenamen van Bernard Cesijn Messemaere. Op 
voornoemde datum verkopen zij het erve Schemmink aan rentmees-
ter Hendrick Teenck. Bij deze verkoop hoorde toen ook het akker-
maalsbos ‘Gygincks Bosken’ (bos van eikenhakhout in de buurt van 
de Gientjesweg, RR). Ook wordt er in de akte gesproken over de Grote 
Doornhorst en de Holthuysermaethe, beide in de directe omgeving 
van Schemmink.
Vermoedelijk gaat het tot dan toe om een eenvoudige boerderij, wel-
licht nog van hout en leem en met stro gedekt. Later zal er sprake zijn 
van een nieuwe stenen boerderij. Dit kunnen we mede herleiden uit 
de nu nog aanwezige kelder uit ongeveer 1780, maar daarover later 
meer.
Zeker is dat de eigendomssituatie dan erg ingewikkeld wordt. Er zijn 
verschillende personen/families die financieel op enigerlei wijze rech-
ten hebben op delen van het goed door beleningen en dergelijke. De 
verstrekte ‘financiële injecties’ hadden vooral te maken met uitbrei-
ding van de agrarische activiteiten met een leerlooierij en lijmfabriek.
 

Leerlooierij en lijmfabriek

Over de bewoners/pachters van Schemmink in die tijd is vrijwel niets 
bekend. Van een enkeling kennen we een naam: Jan ten Holt (1692), 
Herman Lubbers (1762), Gerrit Zuthoff (1785) en Willem Siepman 
(1796, 1805).
Van deze Willem Siepman weten we echter veel meer. Het was een 

zeer bijzondere man en zal ongetwijfeld in de Dremptse plattelands-
gemeenschap van die tijd erg zijn opgevallen.
Siepman, afkomstig uit de stad Moers in het Rijnland, was de initiatief-
nemer voor het oprichten van een leerlooierij en lijmfabriek in Hum-
melo en later op Schemmink.
Zijn gedragingen als ondernemer zijn enigszins merkwaardig. 
Blijkbaar beschikte hij niet of nauwelijks over financiële middelen 
doch wist hij vooraanstaande personen te bewegen met hem een 
maatschap aan te gaan en deze te financieren. De looierij werd 
oorspronkelijk gevestigd op de boerderij Groot Zande te Hummelo 
waar toen markerichter G. Brink woonde. De oprichtingsoorkonde 
van de maatschap bevindt zich in het archief Enghuizen en dateert 
van 1792. Er blijkt uit dat G. Brink met E.F. baron van Heeckeren van 
Enghuizen en J.J.J. Storm van ’s Gravesande gezamenlijk de productie 
zouden financieren. Siepman zou uitsluitend de benodigde hulpmid-
delen en zijn vakkennis inbrengen. Na drie jaren viel deze maatschap 
reeds uiteen. G. Brink, die de directie zou voeren, bezat vermoedelijk 
onvoldoende handelsinzicht. Of hij voor eigen rekening nog het be-
drijf heeft voortgezet is niet duidelijk, in elk geval ging hij later failliet 
en werd na zijn dood boerderij Groot Zande verkocht om de schulden 
te vereffenen.
Het archief van het Richterambt Doesborgh bevat stukken omtrent 
de voortzetting van de looierij die sedert 1796  gevestigd was op Erve 
Schemmink te Drempt, nu onder directie van J.J.J. Storm van ’s Gra-
vesande en Willem Siepman. Jan Jacob Julius Storm van ‘s Gravesande 
was in 1790 in Hummelo gehuwd met Johanna Bartha van Heecke-
ren, uit de tak Van Heeckeren van Barlham. Het echtpaar woonde 
sindsdien in Hummelo waar ook de kinderen uit dit huwelijk werden 
gedoopt. 
In de nieuwe combinatie van firmanten moest Storm voor de 
financiën zorgen. Zijn relaties met de hogere kringen zorgden voor 
de nodige geldelijke injecties in het bedrijf. Assueer Jacob Schimmel-
penninck van der Oye, die met freule Henriëtta Assuera Charlotte Ju-

Erve Schemmink te Drempt

De eerste keer dat we de naam Schemmink 
(soms ook wel Schemminck, Schemming 
of Schenninck) tegenkomen is in 1601. Het 
gaat hierbij dan om een perceel bouwland 
met de zeer aparte naam Schenninxken. De 
grond lag ongeveer op de huidige plek aan 
de Veenweg maar behoorde tot het erg oude 
goed Compelwyck aan de Zomerweg (nu 
nummer 67).
Het duurt dan tot 1648 als ’t goed Schenninck
wordt genoemd in het verpondingskohier 
als bezit van ‘de Major’. De verponding was 
een soort eerste vorm van de tegenwoordige 
onroerendzaakbelasting. Blijkbaar was alleen 
de vermelding ‘de Major’ voldoende om te 

weten wie werd bedoeld. Ongetwijfeld was 
het een officier in het leger van de Staten van 
Gelderland. Veel militairen in hogere rangen 
hadden in die tijd in onze regio, met name 
vooral in Eldrik, onroerend goed als beleg-
ging/investering om te verpachten.
De naamgeving zal vermoedelijk gezocht 
moeten worden in de familienaam van een 
eerdere eigenaar. In het midden van de 16e 
eeuw komen we in deze omgeving de fami-
lienaam Scemminck regelmatig tegen.
Vanaf 1677 is er sprake van Schemminck, de 
dubbele n is vervangen door een dubbele m. 
We weten dan niet wie de eigenaar is maar 
wel dat de grootte van het bouwland wordt 

aangeduid als 7 schepel gezaai. We mogen 
aannemen dat het hier zal gaan om de 
Gelderse schepel, ongeveer 1450 m2. In onze 
tijd is 7 schepel ruim een bunder (hectare).
Op 27 december 1692 wordt ‘de halve 
peerdenweijde ’t Schemminck’ gekocht door 
kerkmeester Willem Janssen uit Angerlo. 
28 april 1714 verkoopt Elsken Rutgers, de 
weduwe van Willem Janssen, de grond weer 
als bouwland.
Er zijn dan daarna regelmatig nieuwe eigena-
ren. De laatst bekende is in 1754 Jacobus 
Koningsvelt en zijn huisvrouw Lamberdina 
Bosvelt.

Boerderij

Op enig moment is in de hiervoor genoemde 
periode naast dit perceel of op een deel van 
deze grond een kleine boerderij ontstaan/
gebouwd. De eerste berichten over een 
hofstede op Schemminck vinden we in een 
akte van 16 december 1693 als joffer Maria 
Lya Thijlmans haar aandeel in dit erve als Schemmink voor de brand van 1912

boerderij, leerlooierij, lijmfabriek en Kozakken
Min of meer tussen Voor- en Achter-Drempt staat aan de Veenweg 8 de
statige boerderij ‘Schemmink’. Een boerderij met een bijzondere 
geschiedenis, maar in oorsprong niet zo oud als sommige diverse andere 
boerderijen in onze vroegere gemeente. Toch is Schemmink zeer de moeite 
waard om bij stil te staan.

70



Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Fred van Daalen, collectie familie Van Zadelhoff, Rinus G.M. Rabeling

‘donatio inter vivos’ (schenking onder levenden, RR) geeft aan haar 
zuster joffer Johanna Geertruid Thijlmans.
2 mei 1721 wordt een testament bevestigd tussen Bernard Cesijn Mes-
semaere en zijn huisvrouw Agatha van de Porre. Hierin bepalen zij 
dat de langstlevende de helft van het goed zal erven. Doordat Agatha 
op 2 mei 1715 is overleden, is haar man nu eigenaar van het hele 
goed. Ook Messemaere was officier in het Gelderse leger.
Op 28 juni 1762 blijkt dat de hofstede bezit is van militair Kapitein-
Luitenant Gerrit Frans Martini en zijn zuster Maria Agnes Martini 
te Nijmegen als erfgenamen van Bernard Cesijn Messemaere. Op 
voornoemde datum verkopen zij het erve Schemmink aan rentmees-
ter Hendrick Teenck. Bij deze verkoop hoorde toen ook het akker-
maalsbos ‘Gygincks Bosken’ (bos van eikenhakhout in de buurt van 
de Gientjesweg, RR). Ook wordt er in de akte gesproken over de Grote 
Doornhorst en de Holthuysermaethe, beide in de directe omgeving 
van Schemmink.
Vermoedelijk gaat het tot dan toe om een eenvoudige boerderij, wel-
licht nog van hout en leem en met stro gedekt. Later zal er sprake zijn 
van een nieuwe stenen boerderij. Dit kunnen we mede herleiden uit 
de nu nog aanwezige kelder uit ongeveer 1780, maar daarover later 
meer.
Zeker is dat de eigendomssituatie dan erg ingewikkeld wordt. Er zijn 
verschillende personen/families die financieel op enigerlei wijze rech-
ten hebben op delen van het goed door beleningen en dergelijke. De 
verstrekte ‘financiële injecties’ hadden vooral te maken met uitbrei-
ding van de agrarische activiteiten met een leerlooierij en lijmfabriek.
 

Leerlooierij en lijmfabriek

Over de bewoners/pachters van Schemmink in die tijd is vrijwel niets 
bekend. Van een enkeling kennen we een naam: Jan ten Holt (1692), 
Herman Lubbers (1762), Gerrit Zuthoff (1785) en Willem Siepman 
(1796, 1805).
Van deze Willem Siepman weten we echter veel meer. Het was een 

zeer bijzondere man en zal ongetwijfeld in de Dremptse plattelands-
gemeenschap van die tijd erg zijn opgevallen.
Siepman, afkomstig uit de stad Moers in het Rijnland, was de initiatief-
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Enghuizen en J.J.J. Storm van ’s Gravesande gezamenlijk de productie 
zouden financieren. Siepman zou uitsluitend de benodigde hulpmid-
delen en zijn vakkennis inbrengen. Na drie jaren viel deze maatschap 
reeds uiteen. G. Brink, die de directie zou voeren, bezat vermoedelijk 
onvoldoende handelsinzicht. Of hij voor eigen rekening nog het be-
drijf heeft voortgezet is niet duidelijk, in elk geval ging hij later failliet 
en werd na zijn dood boerderij Groot Zande verkocht om de schulden 
te vereffenen.
Het archief van het Richterambt Doesborgh bevat stukken omtrent 
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ren, uit de tak Van Heeckeren van Barlham. Het echtpaar woonde 
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penninck van der Oye, die met freule Henriëtta Assuera Charlotte Ju-
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aannemen dat het hier zal gaan om de 
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tijd is 7 schepel ruim een bunder (hectare).
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peerdenweijde ’t Schemminck’ gekocht door 
kerkmeester Willem Janssen uit Angerlo. 
28 april 1714 verkoopt Elsken Rutgers, de 
weduwe van Willem Janssen, de grond weer 
als bouwland.
Er zijn dan daarna regelmatig nieuwe eigena-
ren. De laatst bekende is in 1754 Jacobus 
Koningsvelt en zijn huisvrouw Lamberdina 
Bosvelt.
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Op enig moment is in de hiervoor genoemde 
periode naast dit perceel of op een deel van 
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lia van Pallandt getrouwd was, hielp hem aan fl. 1.600,-. Bij Hendrik 
Adriaan Willem van Rouwenoort van de Ulenpas (in 1792 getrouwd 
met Johanna Clara van der Dussen) stond hij voor fl. 6.000,- in het 
krijt. Ondanks die hulp wilde het niet vlotten zodat op 9 oktober 
1800 een veiling van alle roerende goederen plaatsvond, die evenwel 
te weinig opbracht om alle schulden te betalen. Zelfs het acht man 
sterke personeel bleek nog achterstallig loon te vorderen te hebben.
Uiteindelijk werd in 1804 de hofstede Schemmink verkocht aan Jan 
Willem Holterman uit Zutphen. Willem Siepman die er woonde en 
naar Zutphen vertrok, keerde er later (omstreeks 1805) weer terug. 
Opnieuw schijnt hij de looierij nieuw leven te hebben ingeblazen. De 
statistieke beschrijving van 1808 vermeldt althans nog een leerlooi-
erij van W. Siepman te Drempt die echter wegens de (ongunstige) 
tijdsomstandigheden stilgelegd was. We hebben niet kunnen vinden 
of Siepman in overeenstemming met zijn vergunning in Hummelo of 
Drempt ook lijm heeft geproduceerd. 
Hiervoor hebben we gezien dat er maar liefst acht man in de leer-
looierij werkzaam waren. Op welke wijze werd geproduceerd, waar 
de huiden vandaan kwamen, hoe uit eek het looizuur werd gewon-
nen (in Hummelo wordt op dit moment aan de Hessenweg een mo-
gelijke eekschuur gerestaureerd), hebben we geen enkele informatie 
kunnen vinden. Ook waar het Dremptse leer naar toe ging en voor 
welke toepassing het werd gebruikt is helaas niets bekend.

De persoon Siepman

Willem Siepman werd op 29 augustus 1759 gedoopt in het Duitse 
Moers. Het is bekend dat hij als leerlooier en lijmfabrikant achter-
eenvolgens werkte in Moers, Hummelo, Drempt, Delfshaven, Den 
Haag en Delft. Hij was in zijn jonge jaren zelfs een tijdje hoofdman 

van het schoenmakers- en leerlooiersgilde te Moers. In Hummelo 
werd hij zelfs keurnoot of gerichtsman en was zo betrokken bij de 
kleine lokale rechtspleging.
Op 6 mei 1781 trouwt hij te Moers Gritgen Feltmans. Zij overlijdt al 
op 21 november 1784, waarna hij enkele maanden later op 20 maart 
1785 huwt met Elscken Benschens. Met haar komt hij naar ons land. 
Zij overlijdt op 16 mei 1817 in Delfshaven. Zijn derde huwelijk is op 
8 februari 1818 met Anna Maria Vitali. Hij vestigt zich in 1822 samen 
met het gezin van zijn zoon Peter in Delft. Hier had Willem van 1826 
tot 1828 nog een leerlooierij en lijmfabriek aan de Geerweg. Ook 
dit mislukte. Met achterlating van schulden vertrok hij uit Delft en 
werd bij verstek failliet verklaard. Ergens tussen 1828 en 1830 is hij 
overleden. Zijn vrouw dient namelijk eind 1830 ‘als weduwe’ een 
verzoekschrift in voor een uitkering.
Zeer bijzonder is de rol die Willem Siepman, samen met zijn zoon 
Peter, heeft gespeeld in de bevrijding van deze regio en met name 
Doesburg van de Fransen in 1813. Hierover is uitgebreid te lezen in 
een publicatie ‘Doesburg in november en december 1813’ geschre-
ven door P. Zebregs. Fragmentarisch laten we hierna enkele delen 
hieruit volgen. Waarom de Siepmannen hierbij betrokken raakten, 
is niet duidelijk, misschien omdat ze de regio Munster kenden en 
ongetwijfeld goed Duits spraken.
* In 1813 werd Napoleon verpletterend verslagen door een gecombi-
neerd leger van Russen, Zweden en Pruisen in de driedaagse Volkeren-
slag bij Leipzig, die duurde van 16 tot 18 oktober. Nadien wilden de 
Pruisen zo snel mogelijk doorstoten naar het gebied van de Nederrijn 
en de Maas, waardoor de Fransen gedwongen zouden worden Holland 
te ontruimen. De Pruisische generaal Von Bulow besloot tegen de 
twintigste november van Munster uit op te rukken met de 20.000 man 

Rechts pachter Jan Willemsen en zijn vrouw Grada Lamberdina Willemsen-Wentink. Links zijn ouders met daarachter mogelijk onderwijzer 
H. Udink. De foto is omstreeks 1910 gemaakt voor het ‘oude’ Schemmink.
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waarover hij beschikken kon.
* Op verzoek van de heren E.F. baron van 
Heeckeren van Enghuizen, jhr. H.A.W. van 
Rouwenoort en anderen reisden Willem en 
Peter Siepman naar het Munsterse gebied en 
hadden daar een ontmoeting met generaal 
Von Oppen. Zij lichtten hem in over de 
toestand in Doesburg, waarbij ze te kennen 
gaven dat de vestingstad nu gemakkelijker in 
te nemen zou zijn, dan wanneer de Franse 
versterking uit Arnhem gearriveerd zou zijn. 
Bovendien was het niet ondenkbaar, dat de 
Fransen dan de IJsseldijk zouden doorsteken 
om de geallieerden te doen stoppen.
Daarop zond Von Oppen de Siepmannen met 
driehonderd Kozakken terug naar Doesburg. 
Ter hoogte van Hummelo, waar zij de nacht 
van 18 op 19 november omstreeks midder-
nacht aankwamen, liet Willem Siepman halt 
houden, waarna hij alleen verder ging.
* Peter Siepman reed dezelfde nacht met 50 
Kozakken terug naar Doesburg en ‘voor den 
dageraad of  even over 4 uren ‘s ochtends 
ons aldaar met de meeste stilte bevindende, 
heeft hij zich alleen naar de vesting begeven 
en aan de schildwacht der poort gezegt, met 
de meeste spoed eene verloskundige uit de 
vesting te moeten halen’. De achtergeble-
ven Polen lieten de Meipoortsebrug neer, 
waarna de Kozakken tevoorschijn kwamen 
en eenvoudig de stad binnenreden. ‘s Middags 
arriveerde ook Willem Siepman met de overige 
tweehonderdvijftig Kozakken.
* Uit de kerk van Drempt had men enige 
brandladders meegenomen, die nu tegen de 
opgehaalde Meipoortsebrug werden gezet. 
Hoewel er ook een andere versie is, zegt Peter 
Siepman dat hij de brug, onder vijandelijk 
vuur beklommen heeft en aan de andere kant 
gekomen, hem neergelaten heeft. Daardoor 

konden de Pruisen de laan binnen gaan die 
van de buitenwerken naar de stad voerde. Zo 
trokken zij langzaam stad inwaarts en een-
maal bij de Meipoortstraat aangekomen, was 
er voor de Fransen geen houden meer aan. 
In groten getale renden zij naar de Koepoort-
straat, waar aan het einde de gevechten dan 
ook het hevigst waren. Over en weer vielen 
doden, waarbij het ook gebeurde dat Fransen 
probeerden zwemmend de overzijde van de 
IJssel te bereiken en daarbij verdronken. De 
Siepmannen die, tijdens het binnendringen 
van de stad door de Pruisen, voortdurend Von 
Oppen bijstonden met het geven van inlich-
tingen en aanwijzingen omtrent de situatie 
kwamen er goed van af. Willems’ paard werd 
doodgeschoten en zelf  ontsnapte hij maar net 
aan de dood toen er een kogel door zijn hoed 
vloog, maar daar bleef  het bij.
* De voortdurende inkwartiering gedurende 
de maanden november en december bij 
ingezetenen van Doesburg, Drempt, Keppel 
en Angerlo werd meer en meer als een last 
gevoeld. De geallieerden verbruikten grote 
hoeveelheden koren, hooi, stro en levensmid-
delen. Zelfs koeien werden gebracht naar de 
soldaten die tussen Doesburg en Arnhem gele-
gerd waren. Ook Willem en Peter huisvestten 
vermoedelijk op Schemminck vele militairen, 
wat hun volgens zeggen ruim eenentwintig 
duizend gulden kostte.
Op Oudejaarsdag van 1813 kwamen de laat-
ste troepen aan die hun weg de andere dag 
al vervolgden, zodat eindelijk, aan het begin 
van het nieuwe jaar, de rust weerkeerde in 
Doesburg en op Schemmink.

Willem Siepman heeft vele jaren geprobeerd 
via diverse requesten aan Koning Willem I, 
voor al zijn inzet en gemaakte kosten, een 

jaarlijkse toelage of pensioen te krijgen. 
Begin 1820 diende Willem nog weer een 
request in, waarin hij de koning vroeg hem 
te vereren met het Broederschap in de Orde 
van de Nederlandsche Leeuw of met een 
pensioen. Dit vanwege zijn ‘thans dringende 
omstandigheden’ en opdat ‘ik alle mijn 
Geldersche vrienden kan aantonen hetgeene 
mijn beloning voor mijn diensten van het 
vaderland zijn geweest’. Ditmaal reageerde 
de minister van staat, Kanselier der Orde 
van de Nederlandsche Leeuw Roëll, positief. 
In zijn advies aan de koning schreef hij dat 
Willem Siepman, gezien zijn verdiensten, 
eigenlijk in aanmerking zou komen voor de 
Militaire Willemsorde. Maar de toelage die 
daaraan verbonden was, werd niet direct 
uitgekeerd. Dit was eveneens het geval met 
de toelage die verbonden was met het Broe-
derschap in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw. Daarom adviseerde Roëll, gezien de 
omstandigheden van Willem, dadelijk
fl. 150,- aan hem uit te keren, als ‘geëm-
ployeerde’ bij de Kanselier der Orde van de 
Nederlansche Leeuw, wat ook geschiedde.

Hoe gaat het verder met Schemmink

Erve Schemmink moet kort hierna door 
baron Van Rouwenoort van Jan Willem 
Holterman zijn gekocht want sindsdien 
behoorde het tot de bezittingen van de 
Ulenpas. De boerderij werd weer verpacht 
en de restanten van de leerlooierij werden 
opgeruimd. Later gingen door vererving de 
bezittingen van Ulenpas over naar de familie 
Van Schuylenburch van Bommenede.
Aan het eind van de 19e eeuw was Jan 
Willemsen de pachter en bewoner van 
Schemmink. Hij stond in de wijde regio 
onder andere bekend als een zeer deskundig 

Kozakken op een landweg in onze omgeving in 1813

paardenfokker. Zijn stamboekpaarden droe-
gen allemaal de achternaam Schemmink 
en komen veelvuldig voor bij belangrijke 
paardenkeuringen en -verkopingen. 
Toch sloeg het noodlot toe. Willemsen had 
voor al zijn werkzaamheden op en rond de 
boerderij personeel in dienst en het toeval 
wilde dat volgens overlevering een van zijn 
knechten een oogje had op een dienstmeid. 
Jan Willemsen was het hier om de een of 
andere reden niet mee eens en verbood min 
of meer het voornemen van beide om te 
gaan trouwen. Dit zorgde voor veel kwaad 
bloed. Op 28 december 1911 was Willemsen 
naar Doesburg en is de boerderij onder min 
of meer verdachte omstandigheden geheel 
afgebrand. Iedereen had een vermoeden 
wie de brandstichter zou zijn, maar harde 
bewijzen ontbraken.
In de meeste regionale en zelfs landelijke 
dagbladen werd de brand gemeld. In het 
Nieuws van de Dag van 29 december 1911 
lezen we: ‘In Drempt, bij Doesburg, is op de 
boerderij van Willemsen op ‘Schemmink’, 
terwijl de jonge vrouw alleen thuis was, een 
hevige brand uitgebroken; 27 stuks rundvee 
en een paard zijn omgekomen. De brandspuit 
der gemeente was weldra aanwezig om te 
trachten de schuren te behouden. De boerderij 
is eigendom van jonkheer Schuylenburch van 
Ulenpas.’ 
In de Apeldoornsche Courant lezen we: 
‘Brand. Te Drempt is gisteren door onbekende 
oorzaak de boerenhofstede genaamd ‘Schem-
mink’ en bewoond door J. Willemsen een 
prooi der vlammen geworden. Een twintigtal 

runderen en paarden zijn in de vlammen 
omgekomen. De naastbij gelegen schuur en 
varkenshuis zijn door de spuitgasten behou-
den. Willemsen, zijn vrouw en zoon waren te 
Doesburg ter markt.’
In De Graafschapbode van 23 december 
1911 lezen we een uitgebreider en gedetail-
leerder verslag: Drempt - Woensdag is de 
boerderij ‘Schennink’, bewoond door J. Wil-
lemsen en eigendom, van Jhr. Schuylenburch 
van den Ulenpas, door brand vernield. Bij het 
uitbreken van den brand was de eigenaar met 
vrouw en zoon op de Doesburgsche markt. 
Een twintigtal koeien en een kostbare stier, 
alsmede een paard, kwamen in de vlammen 
om. Drie koeien werden, deerlijk geschroeid, 
nog naar buiten gebracht, maar moesten later 
met een jachtpatroon worden afgemaakt. 
Ook woonde in deze boerderij op kamers 
de onderwijzer H. Udink; van zijn inboedel 
werd niets gered. Het hoofd der school, M. 
Evers, wist met een bijl een antieke kast te 
verbrijzelen en zoodoende werd, niet zonder 
levensgevaar, door genoemden heer een ca. 
fl. 900,- aan bankpapier behouden, alsmede 
nog eenig huisraad. Bij de Goudasche kas was 
door den heer Willemsen een en ander laag 
verzekerd (fl. 9.000,-), terwijl alle studieboe-
ken en eigendommen van den heer Udink in 
vlammen opgingen.’

Maar Willemsen pakte snel de draad weer op 
en kreeg het voor elkaar dat jonkheer Van 
Schuylenburch een geheel nieuwe en grotere 
boerderij liet bouwen. Ook werd er meer 
aandacht besteed aan de buitenkant van het 

pand. Het enige dat van de oude boerderij 
overgebleven is is de reeds genoemde kelder 
uit ongeveer 1870. In de loop van 1912 werd 
de boerderij weer in gebruik genomen. Een 
gedenksteen naast de voordeur herinnert 
hieraan.
In 1936 stopte Willemsen met zijn bedrijf en 
werd de pacht overgenomen door G.J. van 
Zadelhoff. Hij was getrouwd met Berendina 
Theodora Willemsen, de dochter van de 
vorige pachter.
Inmiddels was jonkheer Frank Lodewijk 
van Schuylenburch van Bommenede en 
Ulenpas bewoner van de Ulenpas en als 
zodanig pachtheer van Schemmink. Hij werd 
op Ulenpas geboren in 1901 en overleed in 
1961 in het toen nog bestaande ziekenhuis 
te Doesburg.
Met andere goederen raakte Schemmink 
toen in bezit van rijwielhandelaar Bretveld 
te Drempt, aan wie deze bezittingen waren 
vermaakt door jonkheer Van Schuylenburch. 
Ab en Dien Bretveld hebben vele jaren de 
jonker verzorgd en werden op deze wijze 
‘beloond’. 
In 1964 namen Guus van Zadelhoff en 
Mies van Zadelhoff-Jolink de pacht over 
en konden zo het boerenbedrijf met veel 
plezier voortzetten. In 1968 kregen zij de 
mogelijkheid om Schemmink te kopen van 
de heer Bretveld. Tot 2002 hebben zij hier 
hun agrarische activiteiten uitgeoefend. In 
dat jaar werd een punt gezet aan ruim 300 
jaar boeren (en meer) op Schemmink.
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waarover hij beschikken kon.
* Op verzoek van de heren E.F. baron van 
Heeckeren van Enghuizen, jhr. H.A.W. van 
Rouwenoort en anderen reisden Willem en 
Peter Siepman naar het Munsterse gebied en 
hadden daar een ontmoeting met generaal 
Von Oppen. Zij lichtten hem in over de 
toestand in Doesburg, waarbij ze te kennen 
gaven dat de vestingstad nu gemakkelijker in 
te nemen zou zijn, dan wanneer de Franse 
versterking uit Arnhem gearriveerd zou zijn. 
Bovendien was het niet ondenkbaar, dat de 
Fransen dan de IJsseldijk zouden doorsteken 
om de geallieerden te doen stoppen.
Daarop zond Von Oppen de Siepmannen met 
driehonderd Kozakken terug naar Doesburg. 
Ter hoogte van Hummelo, waar zij de nacht 
van 18 op 19 november omstreeks midder-
nacht aankwamen, liet Willem Siepman halt 
houden, waarna hij alleen verder ging.
* Peter Siepman reed dezelfde nacht met 50 
Kozakken terug naar Doesburg en ‘voor den 
dageraad of  even over 4 uren ‘s ochtends 
ons aldaar met de meeste stilte bevindende, 
heeft hij zich alleen naar de vesting begeven 
en aan de schildwacht der poort gezegt, met 
de meeste spoed eene verloskundige uit de 
vesting te moeten halen’. De achtergeble-
ven Polen lieten de Meipoortsebrug neer, 
waarna de Kozakken tevoorschijn kwamen 
en eenvoudig de stad binnenreden. ‘s Middags 
arriveerde ook Willem Siepman met de overige 
tweehonderdvijftig Kozakken.
* Uit de kerk van Drempt had men enige 
brandladders meegenomen, die nu tegen de 
opgehaalde Meipoortsebrug werden gezet. 
Hoewel er ook een andere versie is, zegt Peter 
Siepman dat hij de brug, onder vijandelijk 
vuur beklommen heeft en aan de andere kant 
gekomen, hem neergelaten heeft. Daardoor 

konden de Pruisen de laan binnen gaan die 
van de buitenwerken naar de stad voerde. Zo 
trokken zij langzaam stad inwaarts en een-
maal bij de Meipoortstraat aangekomen, was 
er voor de Fransen geen houden meer aan. 
In groten getale renden zij naar de Koepoort-
straat, waar aan het einde de gevechten dan 
ook het hevigst waren. Over en weer vielen 
doden, waarbij het ook gebeurde dat Fransen 
probeerden zwemmend de overzijde van de 
IJssel te bereiken en daarbij verdronken. De 
Siepmannen die, tijdens het binnendringen 
van de stad door de Pruisen, voortdurend Von 
Oppen bijstonden met het geven van inlich-
tingen en aanwijzingen omtrent de situatie 
kwamen er goed van af. Willems’ paard werd 
doodgeschoten en zelf  ontsnapte hij maar net 
aan de dood toen er een kogel door zijn hoed 
vloog, maar daar bleef  het bij.
* De voortdurende inkwartiering gedurende 
de maanden november en december bij 
ingezetenen van Doesburg, Drempt, Keppel 
en Angerlo werd meer en meer als een last 
gevoeld. De geallieerden verbruikten grote 
hoeveelheden koren, hooi, stro en levensmid-
delen. Zelfs koeien werden gebracht naar de 
soldaten die tussen Doesburg en Arnhem gele-
gerd waren. Ook Willem en Peter huisvestten 
vermoedelijk op Schemminck vele militairen, 
wat hun volgens zeggen ruim eenentwintig 
duizend gulden kostte.
Op Oudejaarsdag van 1813 kwamen de laat-
ste troepen aan die hun weg de andere dag 
al vervolgden, zodat eindelijk, aan het begin 
van het nieuwe jaar, de rust weerkeerde in 
Doesburg en op Schemmink.

Willem Siepman heeft vele jaren geprobeerd 
via diverse requesten aan Koning Willem I, 
voor al zijn inzet en gemaakte kosten, een 

jaarlijkse toelage of pensioen te krijgen. 
Begin 1820 diende Willem nog weer een 
request in, waarin hij de koning vroeg hem 
te vereren met het Broederschap in de Orde 
van de Nederlandsche Leeuw of met een 
pensioen. Dit vanwege zijn ‘thans dringende 
omstandigheden’ en opdat ‘ik alle mijn 
Geldersche vrienden kan aantonen hetgeene 
mijn beloning voor mijn diensten van het 
vaderland zijn geweest’. Ditmaal reageerde 
de minister van staat, Kanselier der Orde 
van de Nederlandsche Leeuw Roëll, positief. 
In zijn advies aan de koning schreef hij dat 
Willem Siepman, gezien zijn verdiensten, 
eigenlijk in aanmerking zou komen voor de 
Militaire Willemsorde. Maar de toelage die 
daaraan verbonden was, werd niet direct 
uitgekeerd. Dit was eveneens het geval met 
de toelage die verbonden was met het Broe-
derschap in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw. Daarom adviseerde Roëll, gezien de 
omstandigheden van Willem, dadelijk
fl. 150,- aan hem uit te keren, als ‘geëm-
ployeerde’ bij de Kanselier der Orde van de 
Nederlansche Leeuw, wat ook geschiedde.

Hoe gaat het verder met Schemmink

Erve Schemmink moet kort hierna door 
baron Van Rouwenoort van Jan Willem 
Holterman zijn gekocht want sindsdien 
behoorde het tot de bezittingen van de 
Ulenpas. De boerderij werd weer verpacht 
en de restanten van de leerlooierij werden 
opgeruimd. Later gingen door vererving de 
bezittingen van Ulenpas over naar de familie 
Van Schuylenburch van Bommenede.
Aan het eind van de 19e eeuw was Jan 
Willemsen de pachter en bewoner van 
Schemmink. Hij stond in de wijde regio 
onder andere bekend als een zeer deskundig 

Kozakken op een landweg in onze omgeving in 1813

paardenfokker. Zijn stamboekpaarden droe-
gen allemaal de achternaam Schemmink 
en komen veelvuldig voor bij belangrijke 
paardenkeuringen en -verkopingen. 
Toch sloeg het noodlot toe. Willemsen had 
voor al zijn werkzaamheden op en rond de 
boerderij personeel in dienst en het toeval 
wilde dat volgens overlevering een van zijn 
knechten een oogje had op een dienstmeid. 
Jan Willemsen was het hier om de een of 
andere reden niet mee eens en verbood min 
of meer het voornemen van beide om te 
gaan trouwen. Dit zorgde voor veel kwaad 
bloed. Op 28 december 1911 was Willemsen 
naar Doesburg en is de boerderij onder min 
of meer verdachte omstandigheden geheel 
afgebrand. Iedereen had een vermoeden 
wie de brandstichter zou zijn, maar harde 
bewijzen ontbraken.
In de meeste regionale en zelfs landelijke 
dagbladen werd de brand gemeld. In het 
Nieuws van de Dag van 29 december 1911 
lezen we: ‘In Drempt, bij Doesburg, is op de 
boerderij van Willemsen op ‘Schemmink’, 
terwijl de jonge vrouw alleen thuis was, een 
hevige brand uitgebroken; 27 stuks rundvee 
en een paard zijn omgekomen. De brandspuit 
der gemeente was weldra aanwezig om te 
trachten de schuren te behouden. De boerderij 
is eigendom van jonkheer Schuylenburch van 
Ulenpas.’ 
In de Apeldoornsche Courant lezen we: 
‘Brand. Te Drempt is gisteren door onbekende 
oorzaak de boerenhofstede genaamd ‘Schem-
mink’ en bewoond door J. Willemsen een 
prooi der vlammen geworden. Een twintigtal 

runderen en paarden zijn in de vlammen 
omgekomen. De naastbij gelegen schuur en 
varkenshuis zijn door de spuitgasten behou-
den. Willemsen, zijn vrouw en zoon waren te 
Doesburg ter markt.’
In De Graafschapbode van 23 december 
1911 lezen we een uitgebreider en gedetail-
leerder verslag: Drempt - Woensdag is de 
boerderij ‘Schennink’, bewoond door J. Wil-
lemsen en eigendom, van Jhr. Schuylenburch 
van den Ulenpas, door brand vernield. Bij het 
uitbreken van den brand was de eigenaar met 
vrouw en zoon op de Doesburgsche markt. 
Een twintigtal koeien en een kostbare stier, 
alsmede een paard, kwamen in de vlammen 
om. Drie koeien werden, deerlijk geschroeid, 
nog naar buiten gebracht, maar moesten later 
met een jachtpatroon worden afgemaakt. 
Ook woonde in deze boerderij op kamers 
de onderwijzer H. Udink; van zijn inboedel 
werd niets gered. Het hoofd der school, M. 
Evers, wist met een bijl een antieke kast te 
verbrijzelen en zoodoende werd, niet zonder 
levensgevaar, door genoemden heer een ca. 
fl. 900,- aan bankpapier behouden, alsmede 
nog eenig huisraad. Bij de Goudasche kas was 
door den heer Willemsen een en ander laag 
verzekerd (fl. 9.000,-), terwijl alle studieboe-
ken en eigendommen van den heer Udink in 
vlammen opgingen.’

Maar Willemsen pakte snel de draad weer op 
en kreeg het voor elkaar dat jonkheer Van 
Schuylenburch een geheel nieuwe en grotere 
boerderij liet bouwen. Ook werd er meer 
aandacht besteed aan de buitenkant van het 

pand. Het enige dat van de oude boerderij 
overgebleven is is de reeds genoemde kelder 
uit ongeveer 1870. In de loop van 1912 werd 
de boerderij weer in gebruik genomen. Een 
gedenksteen naast de voordeur herinnert 
hieraan.
In 1936 stopte Willemsen met zijn bedrijf en 
werd de pacht overgenomen door G.J. van 
Zadelhoff. Hij was getrouwd met Berendina 
Theodora Willemsen, de dochter van de 
vorige pachter.
Inmiddels was jonkheer Frank Lodewijk 
van Schuylenburch van Bommenede en 
Ulenpas bewoner van de Ulenpas en als 
zodanig pachtheer van Schemmink. Hij werd 
op Ulenpas geboren in 1901 en overleed in 
1961 in het toen nog bestaande ziekenhuis 
te Doesburg.
Met andere goederen raakte Schemmink 
toen in bezit van rijwielhandelaar Bretveld 
te Drempt, aan wie deze bezittingen waren 
vermaakt door jonkheer Van Schuylenburch. 
Ab en Dien Bretveld hebben vele jaren de 
jonker verzorgd en werden op deze wijze 
‘beloond’. 
In 1964 namen Guus van Zadelhoff en 
Mies van Zadelhoff-Jolink de pacht over 
en konden zo het boerenbedrijf met veel 
plezier voortzetten. In 1968 kregen zij de 
mogelijkheid om Schemmink te kopen van 
de heer Bretveld. Tot 2002 hebben zij hier 
hun agrarische activiteiten uitgeoefend. In 
dat jaar werd een punt gezet aan ruim 300 
jaar boeren (en meer) op Schemmink.
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Wij zijn geopend voor een heerlijk kopje koffie, een 
uitgebreide lunch, diner of een gezellige borrel.

Voor meer informatie of om te reserveren:
kijk op www.ijsselhoeve.nl

mail naar info@ijsselhoeve.nl of bel met 0313-474444

www.reisburolensink.nl 
Al 20 jaar;vertrouwd-betrouwbaar-service-kennis  

 
zoek & boek online! 

 
Meipoortstraat 53, Doesburg 

Tel: 0313 472828 
Email: info@reisburolensink.nl 

 

 

 

 

 
 

www.vikingoutdoor.nl 
Beleef de gezelligste dag in Doesburg o.a.: 

 
City Games, Sloepvaren, Steppen, 

Abseilen Martini toren en veel meer! 
 

Meipoortstraat 55, Doesburg 
Tel: 0313 472828 

Email:info@vikingoutdoor.nl 
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varia
Samenstelling: redactie
Foto’s:  pr/archief

Klimmen voor ALS

Sinds enige tijd woont Caroline Kluitman (52) uit Nieuw-Dijk met 
haar partner aan de Schoolstraat in Hoog-Keppel. Het huis is gron-
dig verbouwd en is er weer tijd voor andere activiteiten. Wandelen 
met de hond in de Keppelse bossen of genieten van wandelingen 
in de bergen. Naast lezen en films kijken, is Caroline druk met 
de herinrichting van de tuin en ze heeft zich aangesloten bij een 
zwemgroep in Hoog-Keppel en is lid geworden van het Hessenbad. 
Op die manier hoopt ze iedereen beter te leren kennen.
Via Auping Plaza te Duiven, het bedrijf waar zij werkt, is ze in aan-
raking gekomen met de ’Tour du ALS’. Onder het motto ’Allen Later 
Samen’ willen honderden fietsers, hardlopers en wandelaars de 
Mont Ventoux in Frankrijk bedwingen. Ook Caroline heeft besloten 
dit jaar daaraan mee te doen om zo haar steentje aan dit bijzon-
dere doel bij te kunnen dragen.

Zij is zich er terdege van bewust dat het naar boven lopen van deze 
berg een strijd gaat worden, maar voor mensen die leven met ALS is 
het elke dag een strijd.
Zelf heeft ze geen ervaring met deze ziekte, maar ze weet wel wat 
een ziekte met jou en je partner kan doen. Zij heeft  twee geliefden 
verloren aan twee andere vreselijke ziektes. ’Deze tocht zal ik dan 
ook niet alleen lopen, in mijn rugzak lopen zij met mij mee’, aldus 
Caroline. ’Ik ga mij inzetten voor een toekomst ’Allen Later Samen’ 
en wil zo een mooie financiële bijdrage bij elkaar lopen.’ 

Hiervoor heeft ze natuurlijk ook onze steun nodig. Via de link
www.tourduals.nl/actie/caroline-kluitman kunt u zien hoe een en 
ander werkt en kunt u een bijdrage doneren. Caroline en vooral 
vele ALS-patiënten zullen u er dankbaar voor zijn.

Hessenrit op zaterdag 30 maart
Op zaterdag 30 maart organiseert ’t Hessenhuus in samenwerking met biljart-
vereniging ’t Hessenhuus weer de inmiddels traditionele Hessenrit. Om 18.00 uur 
start het eerste team vanaf ’t Hessenhuus aan de Zomerweg in Achter-Drempt.
Het is de vierde keer dat de sterrit wordt gehouden, het succes van vorige jaren 
smaakt naar meer. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder voor meer 
informatie.
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar beheerder@hessenhuus.nl. 
Op de dag zelf is inschrijven mogelijk tussen 17.00 uur en uiterlijk 18.30 uur. De 
deelnamekosten bedragen 15 euro per team. U mag zelf weten met hoeveel per-
sonen u deelneemt in een auto maar het minimum aantal is twee: een chauffeur 
en een kaartlezer. De volgorde van inschrijven bepaalt het startnummer dus wacht 
niet te lang. Voorafgaand aan de rit staan koffie en thee voor u klaar. Na afloop 
kunnen de deelnemers onder het genot van een lekkere kop soep met elkaar 
napraten over de route, de vragen en natuurlijk de instinkers. De koffie, thee en 
soep zijn bij de prijs inbegrepen. Voor de beste teams zijn er mede dankzij onze 
sponsors mooie prijzen te verdienen. Het winnende team ontvangt bovendien een 
wisseltrofee. Hebt u zin in een avond vol plezier, avontuur, spanning en gezellig-
heid? Schrijft u zich dan snel in. Tot ziens op 30 maart in ’t Hessenhuus!
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a d v e r t o r i a l

‘Ongeveer 85% van wat we verko-
pen, maken we zelf. In onze eigen 
worstmakerij, rokerij en zouterij 
maken we de lekkerste producten 
van het beste vlees. Ons rundvlees 
komt bijvoorbeeld van de koeien van 
het Blonde d’Anquitaine ras’, vertelt 
Henk. Vlees, vleeswaren, barbecue-
pakketten, gourmetschotels maar 
ook maaltijdschotels en een com-
pleet buffet behoren tot het aanbod 
van De Worstepinne. Dinie: ‘Ons eet-
gedrag is de laatste jaren flink veran-
derd. We eten met z’n allen steeds 
vaker en langer buiten. Daarvoor 
bieden wij gevarieerde vleespakket-

ten, het hele jaar door. Een kant-en-
klare of snel te bereiden maaltijd-
schotel hebben we ook standaard in 
ons assortiment. Voor als je even niet 
zo veel tijd of zin hebt om te koken. 
En heb je iets te vieren, dan verzor-
gen we ook een volledig buffet met 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert 
aan huis.’ Met elke week een nieuwe 
vleesaanbieding, maaltijdschotel, 
koopje, vleesspecial en een vleeswa-
renkoopje heeft de klant bij De Wor-
stepinne volop keus uit mooie aan-
biedingen.

 Inspiratie
In 35 jaar is er veel 
veranderd in het sla-
gersvak maar plezier 
in hun werk heeft het 
van oorsprong Bath-
mense stel nog steeds. 
‘Het is zo ontzettend 
leuk dat we samen een 
bedrijf hebben. We be-
grijpen elkaar als we 
het over ons werk heb-
ben. Henk houdt zich 
met name bezig met 
de winkel, de adminis-

tratie en de medewerkers. Ik doe de 
planning, productie en de buffetten. 
Zo werkt het prima’, zegt Dinie. Hun 
passie voor het vak blijkt ook uit hun 
lidmaatschap van de werkgroep van 
keurslagers in de Achterhoek, ‘We 
bezoeken elkaars bedrijf, spijkeren 
onze vakinhoudelijke kennis bij, de-
len ervaringen en doen inspiratie op. 
Dat is echt heel waardevol’, aldus 
Henk. Henk en Dinie zijn na 35 jaar 
dan ook nog niet van plan te stoppen 
en hebben al plannen gemaakt om 
de winkel te vernieuwen. Maar eerst 
staat donderdag 2 mei het 35-jarig 
jubileum gepland met mooie acties.

In 1984 begonnen 
Henk en Dinie Jansen 
hun slagerij aan de 
Ooipoortstraat in 
Doesburg. Inmiddels 
zijn we bijna 35 jaar 
verder en viert het 
echtpaar op donderdag 
2 mei hun jubileum 
met leuke acties.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
09.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 09.00 -20.00 uur
Zaterdag: 08.30 – 16.00 uur

De Worstepinne keurslager
Ooipoortstraat 30
6981 DV Doesburg
T: 0313 - 47 23 14
E: info@worstepinne.nl
I: www.worstepinne.nl
` Volg ons op Facebook

De Worstepinne 
viert 35-jarig 
jubileum

Jubileumactie
Ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum ontvangt u op 
donderdag 2 mei 35% korting op ons hele assortiment!
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Samen met professioneel mountainbiker Jeroen van Eck organiseren de 
Hessenhal en haar hoofdsponsor Garvo - voer naar mijn hart, op zondag 
7 april een mountainbike-clinic voor alle supporters en sponsoren van 
de Hessenhal. Als dank voor hun (fi nanciële) steun leert Jeroen in een 
twee uur durende clinic de deelnemers op en rondom het terrein van 
de Hessenhal alles over het controleren van de fi ets, de techniek van het 
fi etsen en de fi jne kneepjes van zijn vak.
Er zijn twee clinics: van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Per clinic is er plaats voor maximaal 15 personen en inmiddels zijn 
de supporters en sponsoren per mail uitgenodigd. Als er nog plekken 
beschikbaar zijn of als er genoeg animo is voor een derde clinic, dan wordt 
dat via de website van de Hessenhal (www.hessenhal.nl) bekendgemaakt. 
Wilt u alvast laten weten dat u geïnteresseerd bent in een eventueel nog 
beschikbare plek? Dan kunt u een mail sturen naar info@hessenhal.nl. 
Ook voor meer informatie kunt u naar dit adres mailen.
Jeroen zorgt voor mountainbikes, maar een eigen mountainbike 
meenemen kan natuurlijk ook. Een helm dragen is in verband met de 
veiligheid verplicht. 
Naast de clinics is er mede dankzij hoofdsponsor Garvo - voer naar 
mijn hart, nog meer leuks te doen. Zo zijn er allerlei diergerelateerde 
activiteiten voor kinderen en staat er ‘s middags een lekkere lunch voor 
de deelnemers klaar. Voor meer informatie over Jeroen van Eck, zie zijn 
website www.vaneckracing.nl.

varia

Landelijke Opschoondag op 23 maart Op zaterdag 23 maart is weer de Landelijke 
Opschoondag. Vrijwilligers uit de kernen 
Hummelo, Keppel, Drempt en Eldrik doen al 
jaren erg nuttig werk door zwerfafval op te 
ruimen dat langs de wegen en in de mooie 
natuur rond en in onze dorpen ligt. Er zijn 
vier vertrekpunten om mee te doen.
-  De teams voor Hummelo, Kruisberg/

Broekstraat, Keppel/Eldrik starten om 9 
uur bij De Gouden Karper (inloop vanaf 
8.30 uur: start om 9.00 uur)

-  De Stichting Wandelpaden verzamelt bij 
De Olde Schole in Laag-Keppel en vertrekt 
rond 9.30 uur

-  Het team Achter-Drempt vertrekt rond 
9.30 vanaf camping Remmelink aan de 
Bronksestraat

-  Het team voor Voor-Drempt verzamelt om 
9.30 uur aan de Rijksweg 27 met een kop 
koffi e en gaat daarna aan de slag. 

Meer informatie is te vinden in de 
maartedities van Contact Bronckhorst-Zuid. 
Vooral de organisatie van de gebieden voor 
Hummelo/Kruisberg/Eldrik heeft vanwege 
het uitgestrekte gebied dringend behoefte 
aan extra vrijwilligers met name voor de 
teams Eldrik. U bent van harte welkom om 
mee te helpen en te starten op de plek van 
uw voorkeur. 

Worldcupwinnaar Jeroen van Eck geeft clinic in Keppel
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Te huur: 

Luxe 5-sterren villa aan zee bij
Lovina, Noord-Bali

Selamat Datang/Welkom in onze luxe 5-sterren villa Terang 
Bulan in Bali voor een onvergetelijke vakantie met maximaal 
7 personen met veel privacy. 

De villa ligt aan het strand in Lokapaksa in het rustige noorden 
van Bali, zo’n 12 km ten westen van het toeristengebied Lovina. 

Onze villa ligt in een grote tropische tuin met wuivende 
palmbomen, exotische planten, Boeddha beelden en 
lotusvijvers, met een 18 meter lang infinity zwembad en 
een jacuzzi. Naast het zwembad is een heerlijke loungeplek 
(Balé Bengong). In ons zitje aan de Bali zee geniet u van de 
zonsondergang. 

Er zijn 3 slaapkamers met airconditioning en elk een eigen 
badkamer. De villa heeft kabel, satelliet tv en gratis WiFi. 
Onze staf kan uw maaltijden bereiden en zorgt dat het u aan 
niets ontbreekt.

Op onze site www.villaterangbulan.nl vindt u tarieven, 
beschikbaarheid en meer informatie. Of bel ons even voor een 
afspraak op 0313 - 47 91 79.

Loek en Erna Janssen, Strengsche Veld 32, 6996 DK Drempt 

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg
Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34
f:  (0313) 47 25 43

e: telindert@notarisdoesburg.nl
i:  www.notarisdoesburg.nl

Ook op donderdagavond geopend!
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Samenstelling: Josée Postmaa

Activiteitenkalender
Drempt, Hummelo en Keppel

t/m juni 2019

maart 2019
di 12 •  Hoe beleven we de Veertigdagentijd? Een interactieve gedachtewis-

seling met presentaties in woord en beeld, dorpshuis De Ruimte, 
Hummelo, aanvang 19.30 uur

wo 13 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 
uur 

 •  Thema-avond over bidden, het Onze Vader staat daarbij centraal, 
dorpshuis De Ruimte, Hummelo, aanvang 19.30 uur  

do 14 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, vanaf 
9.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt naar 
Amphion voor de opera Barbier van Sevilla, aanvang 20.00 uur  

 •  Algemene ledenvergadering Zonkracht Hummelo, FF naar Steef, 
Hummelo, aanvang 20.00 uur

vr 15  •  Koffiemorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 
10.00-12.00 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

 •  Buurtborrel, sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel, 20.30-23.00 uur
 •  Filmhuis Hummelo met Begin Again, dorpshuis De Ruimte, aanvang 

20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur
za 16 •  Stratenquiz Hummelo georganiseerd door Oranjevereniging Hum-

melo en Oranje, Zaal FF naar Steef, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 
19.00 uur

wo 20 •  Provinciale Statenverkiezingen én waterschapsverkiezingen
do 21 •  Dameskrans Hummelo, videopresentatie Natuur en cultuur door Dick 

Bulten, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur
vr 22 •  Club 60+, een middag over Leer in het Verkeer, verzorgd door Rij-

school Steintjes, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur
 •  Kom pannenkoeken eten i.v.m. de nationale pannenkoekendag 

(opbrengst voor de Voedselbank), dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 
aanvang 17.00 uur  

 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 10, FF naar Steef, 20.00-23.30 
uur

za 23 •  Dagschildercursus Tonaliteit in de vorm o.l.v. Simone Visser, atelier De 
Witte Hemel, Voor-Drempt

 •  Kinder- en tienerkledingbeurs, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 
uur 

 •  Concert Vocaal Ensemble Groningen o.l.v. Wilfred Reneman, St. Joris-
kerk te Voor-Drempt, aanvang 20.15 uur 

ma 25 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, burgemeester Marianne Bes-
selink is te gast en vertelt over haar werk, pastoriezaal Voor-Drempt, 
inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

di 26 •  Peutergym (iedere peuter onder begeleiding van een volwassene), 
aanbod i.s.m. basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
8.45-9.30 uur 

wo 27 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
do 28 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, vanaf 

9.00 uur
 •  Kerkdienst in woon- en zorgcentrum Hyndendael, voorganger dhr. H. 

Dijkman, aanvang 15.00 uur, vanaf 14.30 uur thee/koffie
 •  Vrouwen van Nu, een muzikale avond met Zagerij Zeist, FF naar Steef, 

19.45 uur
vr 29 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-

23.30 uur
za 30 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein Laar-

straat in Hummelo, 9.00-16.00 uur
 •  Sterrit ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 18.00 uur
 •  Pubquiz bij FF naar Steef, Hummelo, 20.30 uur

aPril 2019
do 4 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, Hoog-

Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-
15.00 uur

vr 5 •  Dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27 Voor-Drempt, 13.00-20.00 
uur

 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 11, FF naar Steef Hummelo, 
20.00-23.30 uur

za 6 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein Laar-
straat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Praktijkdeel plantvermeerderingscursus: verspenen, Tuincentrum 
Bloemendaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt naar 
Amphion voor de show ‘Bam’ van  slagwerkgroep Percossa, aanvang 
20.00 uur 

wo 10 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 
uur 

do 11 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, vanaf 
9.00 uur

vr 12 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Sport- en spelactiviteit voor leerlingen van de basisschool of  onder-
bouw vervolgonderwijs, Cruyff Court in Hummelo, aanvang 14.30 uur

 •  Palmpaasstokken maken voor de palmpaasoptocht op zondag, dorps-
huis De Ruimte, 14.30 uur

 •  Voorjaarsconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 19.30 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

za 13 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein Laar-
straat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Eierverkoop Hummelo’s Gemengd, huis-aan-huisactie in Hummelo 
vanaf 10.00 uur

 •  Open Dag Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg 35,  Hoog-Keppel, 
13.00-16.30 uur

 •  Voorjaarsconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel, grote zaal 
De Gouden Karper Hummelo, 19.30 uur

zo 14 •  Palmzondag, eieren zoeken bij obs De Woordhof en aansluitend 
palmpaasoptocht, 10.15 uur

do 18 •  Club 60+, een gezellige middag met een optreden van trio Carmelita, 
Zaal FF naar Steef Hummelo, 14.00 uur

 •  Kunstwandelroute 2019, van Pasen tot Pinksteren over landgoed 
Enghuizen, officiële opening bij De Gouden Karper, 14.00 uur

za 20 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein Laar-
straat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Optreden De Bankdirecteuren in ’t Hessenhuus, Achter-Drempt, 21.00 
uur

zo 21 •  Viering hoogfeest van Pasen, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 10.00 
uur

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging Hummelo. 
Het terrein aan de Laarstraat is open vanaf 19.30 uur, vuur aansteken 
om 20.30 uur

ma 22 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, start parkeerplaats De 
Gouden Karper, Hummelo, 14.00-16.00 uur 

di 23 •  Peutergym (iedere peuter onder begeleiding van een volwassene), 
aanbod i.s.m. basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
8.45-9.30 uur 

 •  Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd in dorpshuis De Ruimte, 17.00 
tot 19.00 uur

wo 24 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
 •  Vrouwen van Nu, met als gastspreker Henk Griffioen over ‘Dakloos: 

keuze of noodlot?’, De Gouden Karper, 19.45 uur
do 25 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, vanaf 

9.00 uur
vr 26 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 12, FF naar Steef Hummelo, 

20.00-23.30 uur

De Hessencombinatie maart 2019   81



za 27 •  Viering Koningsdag. In Voor-Drempt, georganiseerd door Oranje 
Comité Drempt, in en rond het Dorpshuis vanaf 10.00 uur. In Hum-
melo, georganiseerd door Oranjevereniging Hummelo en Oranje, 
programma met o.a. zeskamp op het feestterrein aan de Greffelin-
kallee, vanaf 11.00 uur. In Hoog-Keppel, in en rond sportcafé De 
Heerlykheyd, vanaf 9.30 uur

zo 28 •  H. Willibrordkerk Achter-Drempt, afscheid pastor Jan Leisink, viering 
met na afloop receptie, 10.00 uur

 •  Masterclass Stapsgewijs vormen uitgewerkte tekening o.l.v. Peter 
Durieux, atelier De Witte Hemel, Voor-Drempt

ma 29 •  Culturele avond Vrouwengroep Drempt, met een bezoek aan mu-
seum D’n Dreuge Bult in Toldijk, aanvang 19.30 uur 

mei 2019
do 2 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, Hoog-

Keppel, 9.30-12.00 uur
 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, vanaf 

9.00 uur
 •  Fietstocht KBO-PCOB voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur
vr 3 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-

23.30 uur
za 4 •  Dodenherdenking en kranslegging. Bij de oorlogsgraven op de be-

graafplaats in Hummelo, 19.15 uur en bij het oorlogsmonument aan 
de Monumentenweg in Hoog-Keppel, 20.00 uur

zo 5 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein Dorpsstraat/
Van Heeckerenweg in Hummelo, 11.00-17.00 uur

di 7 •  Vrouwen van Nu, dagreisje voor alle leden naar Hattem, met bezoek 
aan het Bakkerijmuseum en het Anton Pieckmuseum

wo 8 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 
uur 

vr 10 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Sport- en spelactiviteit voor leerlingen van de basisschool of  onder-
bouw vervolgonderwijs, Cruyff Court in Hummelo, aanvang 14.30 uur

 •  Klootschiettoernooi georganiseerd door Oranjevereniging Hummelo 
en Oranje, start Greffelinkallee Hummelo,19.00 uur. Na afloop prijs-
uitreiking en bevrijdingsbal, zaal FF naar Steef, 20.30 uur 

 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 13, FF naar Steef Hummelo, 
20.00-23.30 uur

za 11 •  Bloemenactie Zanglust in alle dorpskernen van Drempt, Hummelo en 
Keppel

do 16 •  Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hum-
melo, vanaf 9.00 uur

vr 17 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

wo 22 •  Vrouwengroep Drempt, autotocht als jaarafsluiting, met bezoek aan 
Intratuin en midgetgolfen in Lochem. Vertrek vanaf Dorpshuis Voor-
Drempt, 9.30 uur

 •  Vrouwen van Nu, bezoek aan en lezing van de imker, Kerkstraat 91 te 
Voor-Drempt, 14.00 uur

do 23 •  Europees Parlementsverkiezingen 
vr 24 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 14, FF naar Steef Hummelo, 

20.00-23.30 uur
za 25 •  AspergeHapje-dag, aspergeboerderij de Stokhoven, Rijksweg 37, Voor-

Drempt, 10.00-17.00 uur
 •  Concert Zanglust in de St. Joriskerk, Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur
di 28 •  Peutergym (iedere peuter onder begeleiding van een volwassene), 

aanbod i.s.m. basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
8.45-9.30 uur 

wo 29 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
do 30 •  43e Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 9.00-

16.00 uur
do 30 mei t/m zo 2 juni
 •  Kunst4daagse Bronckhorst, onder meer in diverse galerieën en op 

locaties in DHK, dagelijks van 11.00-17.00 uur
vr 31 •  Proefgericht rijden voor paarden en pony’s, clinic o.l.v. Ton Koende-

rink in het kader van Concours Hippique Hummelo, terrein Holsen 
a/d Broekstraat 33, ‘s middags en ‘s avonds  

 •  Money in Money out dartstoernooi, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

Juni 2019
za 1 •  Dag van Keppel, slotdag van de 15e Achterhoekse Wandel4daagse, 

start en finish in Doetinchem
 •  Concours Hippique Hummelo, georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo, met dressuur en springen voor paarden, tevens springen 
selectie Kring De Oude IJssel & Outdoor Gelderland, terrein Holsen 
Broekstraat 33, 9.00-17.00 uur 

 •  Pontificaal Party 2.0, terrein hoek Kipstraat/Torenallee in Hummelo, 
aanvang 20.30 uur

za 1 en zo 2
 •  Rondje tuinen & natuur, opentuinweekend in Drempt, Hummelo, 

Keppel en omliggende plaatsen, beide dagen van 10.00-17.00 uur
zo 2 •  Concours Hippique Hummelo, met dressuur en springen voor pony’s, 

tevens dressuur en springen selectie Kring De Oude IJssel & Outdoor 
Gelderland, en Bixie, terrein Holsen Broekstraat 33, 9.00-17.00 uur 

ma 3 t/m vr 7
 •  Avondvierdaagse Hummelo, start vanuit Dorpshuis de Ruimte, iedere 

avond vanaf 18.30 uur
di 4 •  Hoe beleven we Pinksteren? Een interactieve gedachtewisseling met 

presentaties in woord en beeld, dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 
aanvang 19.30 uur

do 6 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, Hoog-
Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Fietstocht KBO-PCOB voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 
Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

 •  IVN-avondwandeling in het natuurgebied Hekenbroek, start bij wijn-
boerderij ‘t Heekenbroek, Tellingstraat 7 Achter-Drempt, 19.00-21.00 
uur 

vr 7 •  Hummelose Darts ranking 2018-2019 nr 15, FF naar Steef Hummelo, 
20.00-23.30 uur

zo 9 •  12e editie van de Keppelrun, hardloopevenement in en rond Hoog-
Keppel, vanaf 10.30 uur

ma 10 •  Laatste dag van de Kunstwandelroute 2019 over landgoed Enghuizen
vr 14 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur
 •  Sport- en spelactiviteit o.l.v. jongerenwerker Melvin Sloot voor leerlin-

gen van de basisschool of  onderbouw voortgezet onderwijs op het 
Cruyff Court, JD Pennekampweg in Hummelo, aanvang 14.30 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

 •  Buurtborrel, sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel, 20.30-23.00 uur
zo 16 •  Zomerconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel, locatie en 

aanvangstijd worden nog bekend gemaakt
di 18 •  Vrouwen van Nu, muzikale avond met het duo Een en Ander, De 

Gouden Karper, 19.45 uur
vr 21 •  Koffiemorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 

10.00-12.00 uur
 •  Fancy Fair obs De Woordhof, Hummelo
 •  Langste Dag Wandeling, georganiseerd door de protestantse gemeen-

ten Drempt & Oldenkeppel, en Hummelo, start vanuit de kerk in 
Hoog-Keppel, 19.00 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef Hummelo, 20.00-
23.30 uur

ma 24 •  Laatste dag aspergeseizoen, aspergeboerderij de Stokhoven, Rijksweg 
37, Voor-Drempt, 9.00-18.00 uur

di 25 •  Peutergym (iedere peuter onder begeleiding van een volwassene), 
aanbod i.s.m. basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
8.45-9.30 uur 

wo 26 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
do 27 •  Eten en/of film in het kader van Vive la France in Hummelo 2019
vr 28 •  Finale Hummelose Darts ranking 2018-2019, FF naar Steef Hummelo, 

20.00-23.30 uur
za 29 •  Beachvolleybaltoernooi georganiseerd door Dorpshuis en cv De 

Blauwe Snep, evenemententerrein t/o  Dorpshuis Voor-Drempt
za 29 en zo 30
 •  7e editie Vive la France in Hummelo met brocante- en kunstmarkt, 

streekproducten en entertainment, beide dagen van 11.00-18.00 uur

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 10 mei 2019
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